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

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

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

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

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

sinds 1982

Drs. Edwin G. Lipperts, Apotheker 

U kunt áltijd terecht met uw vragen

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

De NatuurApotheek® 

farmacie op maat

Receptbestellingen die vóór 12.00 uur binnen komen, 

worden nog diezelfde dag verwerkt en verzonden (als alle

grondstoffen voorradig zijn).

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

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

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

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

Kortom: Wij willen uw praktijk deskundig en veilig ondersteunen!
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Ten geleide

PAGINA 7 We openen met een artikel van Van Asseldonk 
en Lans over reverse pharmacognosy. Deze term beschrijft 
een nieuwe benadering voor onderzoek naar effectieve 
geneesmiddelen. Hierbij wordt ook serieus gekeken 
naar de volkskennis en -ervaring rond planten en naar de 
empirische resultaten uit de beroepsgroep van kruiden-
genezers. Dat is vaker gedaan, maar meestal eenzijdig: 
de wetenschapper nam de kennis en de planten van de 
kruidengenezer mee en ging vervolgens zelf binnen de 
westerse paradigma’s hiermee aan de slag om een pil te 
ontwikkelen. Dit leidde nogal eens tot teleurstelling aan 
beide kanten. Er lijkt nu een stroming te ontstaan die de 
genezers er serieuzer bij betrekt: niet alleen bij het aan-
wijzen van mogelijk interessante planten, maar ook bij de 
verdere uitwerking tot een geneesmiddel en het toepas-
sen ervan. 

PAGINA 12 In het hoofdartikel van De Munck-Khoe wordt 
beknopt ingegaan op enkele commercieel verkrijgbare 
producten waarin gebruik gemaakt is van een nanofor-
mulering. Op dit gebied kunnen we vermoedelijk nog heel 
wat verwachten, mits de wetgeving dit toelaat. Nanofor-
muleringen voor fytotherapeutica zijn een groeiend feno-
meen, waar we vermoedelijk in de toekomst meer van zul-
len horen. Dit artikel geeft vast een introductie op deze 
nieuwe toedieningsvormen die in ontwikkeling zijn, in 
navolging van nanoformuleringen voor geneesmiddelen.

De verwachtingen zijn hoog gespannen bij de ontwikke-
laars, maar meer klinisch onderzoek is nodig om te zien of 
formulering van plantenextracten (of actieve plantenstof-
fen) als nanopartikels inderdaad tot efficiëntere behande-
lingsmogelijkheden leidt.

PAGINA 18 Innovatieve bereidingen zijn niet per se veiliger 
dan traditionele bereidingen. Daarvoor heeft het WHO-
farmacovigilanitiecentrum in Uppsala diverse keren 
gewaarschuwd. Meer algemeen zijn kruiden niet per 
definitie veiliger dan geïsoleerde of gesynthetiseerde 
verbindingen. In ons vorige nummer kwam al aan de 
orde dat rode gist-rijst behalve de werking ook de 
bijwerkingen van statines kan vertonen. Moet het daarom 
worden verbannen uit de warenwet? In een column gaat 
Van Asseldonk in op deze kwestie.

PAGINA 19 In een veldonderzoek bij biologische kruiden-
telers constateerde Buleca-Spanjaard dat een aantal ide-
alistische vakmensen bewust kiest voor ambachtelijkheid 
en hiermee verbonden kwaliteitskenmerken. Naarmate 
de samenleving steeds gecompliceerder en anoniemer 
wordt, groeit de controlerende regelgeving mee en deze 
lijkt het leven van traditionele, kleinschalige, biodiversi-
teitsrijke primaire kruidenproducenten steeds lastiger te 
maken. In de VS woedt op dit moment een discussie hier-
over, waarbij de American Botanical Council (ABC) kort 
geleden de vraag heeft opgeworpen of we niet te ver zijn 
doorgeschoten in onze regelzucht. ‘Some of these compa-
nies really do make superior products, with the very freshest 
of ingredients. What’s in the best interest of the consumer?’ 
vraagt ABC-directeur Blumenthal zich af. 

PAGINA 23 Veganisten lopen een risico op een vitamine 
B12-tekort en moeten daarom vaak kiezen voor tabletten 
met (semi-)gesynthetiseerde B12. Nijhuis-Bouma en De 
Munck-Khoe beschrijven enkele mogelijke alternatieven 
uit de Aziatische keuken. 

Wij hebben geluisterd naar de leden op de NVF-netwerk-
dag van 9 april en proberen daarom in deze editie de 
informatie wat toegankelijker te presenteren, met bijvoor-
beeld meer ruimte voor illustraties. Ook beginnen we met 
enkele korte berichten: 

PAGINA 5 Aanvullend op de vorige editie over ouderdoms-
klachten schreef Soetermans over de behandeling van 
artrose met kruiden. 

PAGINA 6 Er zijn aanwijzingen dat bepaalde planten een rol 
kunnen spelen bij de bestrijding van het ebolavirus.

PAGINA 11 Vanuit Uppsala kwam een overzicht van wereld-
wijd gerapporteerde acute allergische reacties op 
kruidengeneesmiddelen.

Blijf ons vooral stimuleren met reacties, vragen en 
kanttekeningen!

Lan Kiauw de Munck-Khoe en Tedje van Asseldonk
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KORT BERICHT |  Het bekende wetenschappelijke tijdschrift 
Science bracht in 2015 het nieuws dat het alkaloïde tetrandrine in 
vitro-infecties van humane macrofagen met ebolavirus remt. Dit 
werd aangetoond door onderzoekers van het Texas Biomedical 
Research Institute in de VS. Tetrandrine is een alkaloïde dat onder 
meer voorkomt in de wortels van Stephania tetrandra (han fang ji). 
In een experimenteel in vivo-muizenmodel liet deze stof ook een 
anti-ebola-effect zien. Tetrandrine remt het mechanisme waarmee 
het ebolavirus zich in geïnfecteerde cellen kan verspreiden, zodat 
het zich niet kan vermenigvuldigen. Het infectiemechanisme van 
het ebolavirus is afhankelijk van een bepaald type calciumkana-
len (TPC’s: two-pore channels) dat geremd wordt door tetrandrine 
en andere calciumantagonisten (calciumkanaalblokkers). Van de 
middelen die bij de proefdieren getest werden bleek tetrandrine 
het sterkst werkzaam, reeds in kleine doses effectief te zijn en daar-
naast ook nog eens een zeer lage cytotoxiciteit te bezitten [1].

Etnobotanica Cheryl Lans publiceerde eind 2015 een essay in Geo-
Journal over ebola [2]. Zij betoogt dat er onder druk van lobbyisten 
voor de chemisch-farmaceutische industrie te veel wordt geïn-
vesteerd in de ontwikkeling van vaccins die vaak slechts tijdelijk 
werken, en dat er veel te weinig wordt gezocht naar werkzame 
natuurproducten. Dit laatste zou in samenwerking met lokale 
healers moeten gebeuren, de zogenaamde reverse pharmacognosy 
(waarover meer elders in deze editie). In de etnobotanie komen 
hierbij onder andere extracten van Helichrysum-soorten naar voren 
[2], die eveneens calciumkanalen blokkeren [3]. Voor de besteding 
van overheidsgeld en private fondsen zou dus wellicht meer in die 
richting moeten worden gekeken.  

REFERENTIES | [1] Sakurai Y, Kolokoltsov AA, Chen CC, Tidwell MW, Bauta WE, Klug-
bauer N, Grimm C, Wahl-Schott C, Biel M, Davey RA. Ebola virus. Two-pore channels 
control Ebola virus host cell entry and are drug targets for disease treatment. Science 
2015;347(6225):995-8. [2] Lans C. Nature’s laboratory should be included in the fight 
against Ebola. GeoJournal 2016;81(1):1-3. [3]Bigovic D, Brankovic S, Kitic D, Radenkovic 
M, Jankovic T, Savikin K, Zivanovic S. Relaxant effect of the ethanol extract of Helichrysum 
plicatum (Asteraceae) on isolated rat ileum contractions. Molecules 2010;15(5):3391-401.

Kruidenremedies bij ebola?
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KORT BERICHT | Natuurdiëtiste Maaike Soetermans 
schreef in het kader van haar afstuderen als diëtist aan de 
Hogeschool van Amsterdam (2013) een scriptie over de 
effectiviteit van kruiden bij ontstekingsaandoeningen. 
Hieronder licht zij een tweetal studies naar kruiden bij 
artrose kort toe.

Een kurkuma-extract lijkt effectief ingezet te kunnen worden bij 
artrose, gezien het kruid mogelijk even werkzaam is als diclofenac. 
Kertia et al. vergeleken in 2012 het effect van curcuminoïden 
met dat van diclofenac op cyclyoxygenase-2 (COX-2) bij artrose 
in een prospectieve gerandomiseerde, geblindeerde open 
end-evaluatiestudie met 73 patiënten. COX-2 is een enzym 
dat ontstekingsreacties in gang zet door de vorming van 
ontstekingsbevorderende prostaglandinen en leukotriënen.

De patiënten startten allen met een wash out-periode van één 
week. Na de wash out-periode werd er bij de patiënten gewrichts-
vocht uit de knie afgenomen en daarin werd de COX-2 secretie 
door monocyten bepaald. De curcuminoïdengroep (n = 34) kreeg 
driemaal daags 30 mg wortelextract van Curcuma domestica Val. 
Het extract bevatte de drie curcuminoïden die van nature aan-
wezig zijn in kurkumasoorten (curcumin, demethoxycurcumin 
en bis-demethoxycurcumin). De diclofenacgroep (n = 39) kreeg 
driemaal daags 25 mg diclofenac. Beide groepen ondergingen de 
behandeling gedurende vier weken. Na afloop van de interventie 
werd opnieuw de COX-2-secretie in de gewrichtsvloeistof van de 
knie bepaald. De COX-2-secretie was significant gedaald in zowel 
de curcuminoïdengroep als in de diclofenacgroep. In de diclofen-
acgroep kreeg één patiënt last van dyspepsie als bijwerking. De 
onderzoekers concluderen dat er geen significant verschil is in de 
verlaging van de COX-2-secretie tussen de twee groepen [1]. 

Ook een trio van bromelaïne samen met extracten van kurkuma 
en duivelsklauw kan effectief zijn om verlichting te bieden bij 
gewrichtspijn door artrose. Dit lieten Franse artsen zien in een 
studie uit 2014, waarbij ze 42 patiënten twee maanden lang behan-
delden met deze combinatie in een multicenter, observationele, 

prospectieve, open label-studie in acht centra voor reumatologie 
[2]. De studie bestond uit een groep deelnemers die chronisch pijn 
leed door artrose en een groep deelnemers met acute artrosepijn 
aan knie, heup of ruggengraat. Alle deelnemers kwamen in aan-
merking voor een behandeling met NSAID’s. Het gebruik hiervan 
was echter gecontraïndiceerd als gevolg van comorbiditeit en/of 
andere gelijktijdige therapieën of werd geweigerd door de patiënt 
vanwege slechte verdraagzaamheid, inefficiëntie of vanwege een 
persoonlijke keuze. 

De deelnemers kregen een capsule met 300 mg duivelsklauwextract, 
200 mg kurkuma-extract en 150 mg bromelaïne. De deelnemers 
met acute pijn kregen gedurende 2 weken driemaal daags 2 
capsules toegediend. De deelnemers met chronische pijn kregen 
tweemaal daags 2 capsules voor een periode van 2 maanden. Voor 
de deelnemers was het toegestaan door te gaan met voorgaande 
artrosebehandelingen als fysiotherapie, paracetamol, glucosa-
mine, chondroïtine, diacerine en onverzeepbare bestanddelen van 
avocado of sojaboon.

Ondanks dat de artsen geen controlegroep hebben gebruikt, menen 
zij toch dat het effect klinisch relevant is. Dit omdat de deelnemers 
een behoorlijke pijnvermindering aangaven middels de ‘PASS’, de 
patient acceptable symptom state. Dit is een graadmeter voor pijn-
intensiteit die de patiënten zelf aanvaardbaar vinden. De deelnemers 
hadden nog pijn, maar verkeerden wel in ‘goeden doen’. 

Kruiden kunnen verlichting brengen bij gewrichtspijn door artrose, 
zonder de bijwerkingen te geven die bekend zijn van NSAID’s. ‘Veel 
patiënten met artrose behoren tot de oudere leeftijdsklasse,’ 
volgens de Franse artsen. ‘En juist die mensen zijn gevoelig voor 
maagklachten en hartproblemen, die geassocieerd zijn met het 
gebruik van niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s).’ [2] 

Referenties | [1] Kertia N, Asdie AH, Rohmah W, Marsetyawan. Ability of curcuminoid 
compared to diclofenac sodium in reducing the secretion of cyclooxygenase-2 enzyme 
by synovial fluid’s monocytes of patients with osteoarthritis. Acta Med Indones. 
2012;44(2):105-13. [2] Conrozier T, Mathieu P, Bonjean M, Marc JF, Renevier JL, Balblanc 
JC. A complex of three natural anti-inflammatory agents provides relief of artrose pain. 
Altern Ther Health Med. 2014;20 Suppl 1:32-7. 

Gebruik van enkele 
kruiden bij artrose

AFBEELDING | Harpagophytum procumbens, c Kew Gardens
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EMANCIPATIE VAN KRUIDENGENEESKUNDE

Farmacognosie is het vakgebied dat het meest betrokken is bij 
de wetenschappelijke onderbouwing van de klassieke toepassin-
gen van medicinale planten. Na het identificeren van specifieke, 
farmacologisch werkzame stoffen in planten(mengsels) werden 
toepassingen vanuit de traditie betrouwbaarder en beter voor-
spelbaar. Extracten konden worden gestandaardiseerd op de 
nu bekende werkzame componenten en de veiligheid kon beter 
worden gewaarborgd, met name doordat onverwachte overdo-
sering werd voorkomen. Het nut van deze wetenschappelijke 
discipline voor de fytotherapie was niet overal vanzelfsprekend. 
Meestal werden de ontdekte werkzame stoffen in geïsoleerde 
of in gesynthetiseerde vorm gepatenteerd en dikwijls werden 
derivaten van deze stoffen ontwikkeld die beter patenteerbaar 
en verkrijgbaar waren. Soms was de werkzaamheid krachtiger, 
maar vaak ook meer toxisch en daarmee risicovoller. De hieruit 
gemaakte gepatenteerde geneesmiddelen hebben in de medi-
sche wereld een vooraanstaande plaats verworven en hebben de 
ongepatenteerde kruiden grotendeels van de markt gedrukt. Veel 
planten die aan de basis stonden van op deze wijze ontwikkelde 
geneesmiddelen mogen door de oorspronkelijke beroepsgroep 
in Nederland niet meer gebruikt worden. Voorbeelden hiervan 
zijn Digitalis spp, Datura stramonium, Hyoscyamus niger, Papaver 
somniferum en sinds enkele jaren ook planten als Rubia tinctorum 
en Ephedra spp. Bij sommige planten zoals Salix spp (wilgenbast) 
is sprake van een comeback als kruidengeneesmiddel in de EU.

In ontwikkelingslanden is veel verzet ontstaan tegen deze uitholling 
van de traditionele kruidengeneeskunde, die als biopiraterij wordt 
gekarakteriseerd. Etnofarmacologie is daardoor geassocieerd 
geraakt met diefstal van traditionele kennis. Verschillende 
farmacognosten in ontwikkelingslanden hebben zich uitgespro-
ken voor een betere samenwerking met de traditionele lokale 
genezers. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europar-
lement hebben zich hiervoor uitgesproken. In de praktijk echter 
heeft bijvoorbeeld het kruidencomité van de Europese genees-
middelenautoriteit (EMA) — ondanks aandringen van het Euro-
parlement — nog geen expert op het gebied van de traditionele 
geneeswijzen toegevoegd aan hun werkgroep van voornamelijk 
farmacologen en farmacognosten. 

VOORBEELDEN VAN REVERSE PHARMACOLOGY

De normale weg voor de ontwikkeling van een geneesmiddel 
loopt van laboratorium naar kliniek en is erg lang en kostbaar 
[fig.1]. Door andersom te gaan — van de kliniek naar het 
laboratorium — kunnen effectieve geneesmiddelen veel sneller en 
goedkoper beschikbaar komen [fig.2]. Een voorbeeld uit Mali (Afrika) 
is beschreven door Willcox et al. van de universiteit Van Oxford. 

Innovatieve geneesmiddelen en 
kwaliteit: reverse pharmacognosy

 »

OPINIE | TEDJE VAN ASSELDONK EN CHERYL LANS | In het E-motive-project wisselden Indiase en Nederlandse veehouders 
en dierenartsen kennis over kruiden en management uit [1]. In dat kader vond op 23 oktober 2014 in Zwolle een 
workshop plaats over de kwaliteitscontrole van fytotherapeutica. Een belangrijke bijdrage kwam van prof. dr. Padma 
Venkatasubramanian van het Institute of Trans-disciplinary Health Sciences & Technology, Bangalore, India. Zij stelde 
dat de huidige standaardisering van fytotherapeutica niet in overeenstemming is met de traditionele toepassingen 
daarvan. Een klacht die ook vaak vanuit de beoefenaars van Traditionele Chinese Geneeskunde klinkt. Kritisch 
heroverwegen van deze standaardisering is volgens Venkatasubramanian noodzakelijk. Zij brak een lans voor de 
zogenaamde reverse pharmacognosy, in aanvulling op wat door anderen de reverse pharmacology wordt genoemd [2].
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FIGUUR 1 (BOVEN) | SAR = Structuur-Activiteit Relatie onderzoek; ADMET = Absorptie, 
Distributie, Metabolisme, Excretie, Toxiciteit. Diagram voor de conventionele ontwikkeling van 
geneesmiddelen. Naar [10].  
 
FIGUUR 2 (ONDER)| RCT = Randomised Controlled Trial (gerandomiseerde en gecontroleerde 
klinische studie). Naar [10].

VAN LABORATORIUM NAAR KLINIEK

VAN KLINIEK NAAR LABORATORIUM



Op zoek naar een plantaardig geneesmiddel tegen malaria 
werden vier stappen gezet:
1. Uit de diverse traditioneel gebruikte remedies werd op basis 

van de resultaten van een retrospectief onderzoek een middel 
geselecteerd.

2. Door middel van een klinisch onderzoek met oplopende dose-
ringen werd de meest optimale dosis van dit middel vastgesteld.

3. Vervolgens werd deze toepassing in een gerandomiseerd 
klinisch onderzoek (RCT) vergeleken met de reguliere standaard-
behandeling in de eerste lijn.

4. Als laatste werden de actieve componenten gekarakteriseerd 
die gebruikt kunnen worden voor standaardisering en 
kwaliteitscontrole.

Dit voorbeeld liet zien dat langs deze weg werkzame en gestan-
daardiseerde (kruiden)geneesmiddelen sneller en goedkoper 
beschikbaar kunnen komen dan gebruikelijk is.

Gebruikmaken van etnobotanische kennis kan een belangrijke 
besparing geven op de drie belangrijkste hobbels in de genees-
middelenontwikkeling: tijd, geld en toxiciteit, aldus Suhr in een 
review [4], waarin hij stelt dat reverse pharmacology een rationele 
en pragmatische strategie is om potentiële geneesmiddelen te 
ontdekken. Als startpunt zijn de klinische ervaringen van lokale 
genezers van cruciaal belang. Daarnaast is een multidisciplinaire 
en systeembiologische benadering nodig waarin rationeel holis-
tische analyses worden gedaan van de therapeutisch benodigde 
stappen. Aangezien de veiligheid van een kruidenpreparaat vaak 
al door vele jaren traditioneel gebruik onderbouwd is, kan de ver-
dere farmaceutische ontwikkeling parallel met RCTs plaatsvinden. 
Traditionele kennis en wijsheid, moderne westerse geneeskunde 
en high througput screening-technologie (automatisering die het 

mogelijk maakt heel snel voor zeer veel stoffen of extracten vast 
te stellen of ze bepaalde activiteiten vertonen) vormen samen een 
‘gouden driehoek’ waarin innovatieve geneesmiddelen snel en 
met minimale toxische risico’s kunnen worden ontwikkeld.

Patwardhan et al. uit Puna (India) stellen dat de biotechnologie 
enorme vooruitgang heeft geboekt, bijvoorbeeld op het gebied 
van genomics en asymmetrische synthese, maar dat de farma-
ceutische sector lijdt aan een innovatietekort [5]. ‘We have become 
high throughput in technnology, yet have remained low throughput 
in thinking’, is de kritiek. Iets dergelijks viel te lezen in het Genees-
middelenbulletin van januari 2016 in de terugblik op 2015: ‘Geen 
enkele van de besproken middelen heeft een nieuw therapeu-
tisch venster geopend. Met alle kosten en inspanningen die met 
de ontwikkeling en productie van deze middelen gepaard is 
gegaan, is de patiënt niets opgeschoten.’ Ook werd in het bulletin 
opgemerkt dat de nieuwe geneesmiddelen een versnelde regis-
tratieprocedure doorlopen waardoor er onvoldoende gegevens 
bekend zijn over de bijwerkingen en de veiligheid. De evaluatie 
hiervan ontbreekt. 

Marktintroducties zonder innovatie of zonder duidelijke 
verbetering in de risk/benefit-ratio geven aan dat het roer om 
moet. Reductionisme maakt plaats voor systeemtheorie. Tevens 
ontstaat een herwaardering van traditionele kennis. Traditionele 
geneeskunde is echter geen statische maar een evolutionaire 
sector die ook steeds nieuwe technieken incorporeert. Naast de 
relatief goed gedocumenteerde Ayurveda en TCG (Traditionele 
Chinese Geneeskunde) bestaat er een groot aantal minder 
bekende traditionele geneeswijzen. Op dit moment sterven vele 
hiervan uit, terwijl zij belangrijk zouden kunnen zijn voor iedereen. 
Als voorbeelden van reverse pharmacology noemt Pathwardan 

AFBEELDING 1 | Bacopa monnieri, wiki cc, Forest & Kim Starr
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de ontdekking van de activiteit van Rauvolfia serpentina Benth, 
die later tot een hele serie nieuwe geneesmiddelen leidde. Ook 
het complex Chavanprash (een tonicum bestaande uit Emblica-
vruchten met honing, ghee en vele kruiden) uit de Ayurveda, 
evenals bereidingen van Hypericum perforatum zijn langs deze 
weg tot werkzame geneesmiddelen ontwikkeld.

REVERSE PHARMACOGNOSY

Een herwaardering en grotere participatie van traditionele 
geneeskennis zou ook gevolgen moeten hebben voor het sys-
teem van kwaliteitsbewaking, stellen enkele farmacognosten uit 
India. Op dit moment worden kwaliteitsstandaarden te eenzijdig 
ontwikkeld vanuit westers technologisch-analytisch perspectief. 
Shankar, Unnikrishnan en Venkatasubramanian [6], wetenschap-
pers verbonden aan het Institute of Trans-disciplinary Health Sci-
ences & Technology, pleiten voor de ontwikkeling van intercultu-
rele standaarden voor kwaliteit, veiligheid en effectiviteit in relatie 
tot traditionele geneessystemen. Hierbij gaat het niet alleen om 
geneeswijzen die traditioneel in India worden beoefend (Ayur-
veda, Sidda en Unani) maar in feite om alle geneessystemen die 
verschillen van de westerse biomedische benadering. Men dient 
hierbij rekening te houden met de context. Deze betreft voor elk 
systeem de specifieke kennistheorie, uitgangspunten, hypothe-
ses en werkwijzen. Hierbij worden kwalitatieve standaarden en 
parameters gehanteerd, die tot op dit moment te weinig werden 
betrokken bij het opstellen van objectieve en controleerbare stan-
daarden voor traditionele geneeswijzen of geneesmiddelen. Elke 
traditionele kruidengeneeswijze ontwikkelt haar eigen interne 
kwaliteitsstandaard met betrekking tot bijvoorbeeld zaai- en 
oogsttijdstippen en het verzamelen en verwerken. Hierbij horen 
ook kwaliteiten die langs andere (subjectieve) weg tot uiting 
komen zoals in geur- en smaakbeleving en de klassieke humorale 
classificaties zoals heet-koud, centripetaal of centrifugaal werkend 
enzovoorts.

Een ander belangrijk aspect van traditionele geneeswijzen is dat 
vrijwel al deze geneeswijzen werken met een combinatie van 
geneesmiddelen en niet-medicamenteuze interventies. Ook 
hierdoor zijn andere onderzoeksmethoden dan de klassieke RCT’s 
nodig, aldus Shankar et al. De interculturele samenwerking tussen 
medisch-biologische wetenschappers en experts op het gebied 
van traditionele kennis kan niet gemist worden. De identificatie 
van een traditioneel gebruikte plant kan nooit alleen door een 
bioloog/systematicus gebeuren, hierbij dienen experts in de 
geneestraditie betrokken te worden. Een van de vele voorbeel-
den: de Sanskriet plantennaam Brahmi kan gebruikt worden voor 
twee verschillende botanische soorten, namelijk Bacopa monneri 
(L.) Pennell (Neer brahmi) en Centella asiatica (L.) Urban (Manduka 
Parni, afbeelding 1 en 2)). In oude teksten worden plantensoorten 
genoemd die in het gebruik kunnen dienen ter vervanging van 
bepaalde andere planten (als die onvoldoende beschikbaar zijn). 
Die vervangende planten blijken soms overeenkomstige inhouds-
stoffen te bevatten, zelfs wanneer er botanisch helemaal geen 
verwantschap is met de oorspronkelijk genoemde soorten. Dit 
werd door middel van HPLC-profielen vastgesteld bij bijvoorbeeld 
Aconitum heterophyllum Wall. (Ranunculaceae) en Cyperus Rotun-
dus L. (Cyperaceae). Een andere interessante vaststelling betrof de 
oogsttijdstippen van de geelwortel (Curcuma longa L.). Traditio-
neel wordt voorgeschreven dat deze ‘s nachts wordt geoogst. De 
rationale hierachter kon worden bevestigd met de zogenaamde 
Brine shrimp bioassay (een algemene test voor farmacologische 
activiteit). Uit deze assay bleek de biologische activiteit van het 
extract van de ’s nachts geoogste wortel anderhalf keer zo sterk 
te zijn dan die van de overdag geoogste wortel. Met dezelfde 
techniek werd ook vastgesteld dat de traditionele Ayurvedische 
bereiding van Piper longum L., gekookt in melk, 27 keer actiever 
was dan de even sterke bereiding in water. De onderzoekers con-
stateren het ontbreken van interculturele aspecten in de meeste 
voor kruiden opgestelde standaarden zoals de British Herbal Phar-
macopoeia, WHO-monografieën en zelfs in de Ayurvedic Pharmaco-
poeia of India.

Databases van traditionele kwaliteitsstandaarden zouden 
wereldwijd moeten worden opgezet en nieuwe technieken voor 
de bovengenoemde niet-analytische aspecten zouden moeten 
worden ontwikkeld, aldus deze onderzoekers.

LEREN VAN ONTWIKKELENDE LANDEN

In de EU zijn nu een aantal traditionele kruidengeneesmiddelen 
geregistreerd op basis van hun veiligheid. Maar bedrijven, over-

heden en non-profit-instellingen laten het allemaal afweten 
wat betreft vergelijkende studies met de standaard eerste-

lijnsmedicatie. En de steeds knellender EU-regelgeving helpt 
bepaald niet mee om de vele volksgeneeskundige kruiden-
tradities die er nog bestaan te emanciperen. Op dit gebied 
kan Europa veel leren van landen als India, Vietnam en 
China, waar de geneestradities serieuzer genomen en 
verder doorontwikkeld worden. In India is de genees-
middelenwet uitgebreid met een categorie voor planten-
stoffen die ontwikkeld kunnen worden door middel van 
Reverse Pharmacology, met bewijs van kwaliteit, veiligheid 
en werkzaamheid [6]. Het gevaar bestaat nu echter wel dat 

er grote etnofarmacologische databases worden opge-
bouwd die als enig doel hebben om veel sneller door mid-

del van molecular docking en high througput screening-tech-
nologieën geneesmiddelen te ontwikkelen die buiten hun 

AFBEELDING 2 | Centella asiatica, wiki cc, Forest & Kim Starr
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oorspronkelijke context gebruikt worden (met tegenvallend resul-
taat). En zo wordt biopiraterij alleen maar in stand gehouden. Enkele 
Indiase wetenschappers venten graag de Ayurvedische traditie uit 
op die manier, zie bijvoorbeeld Biswas et al. [7]. 

Voor het zorgvuldig omgaan met traditionele kennis zijn de 
richtlijnen zoals opgesteld door de International Society of 
Ethnobiology de ‘gouden standaard’, stellen Willcox et al. in het 
Journal of Ethnopharmacology [8]. Zij behandelen daarin een 
aantal recente voorbeelden (Prunus africana, Hoodia gordonii, 
Pelargonium sidoides) waarmee zij laten zien dat de klassieke 
manier van patenteren van ‘uitvindingen’ niet geschikt is voor 
het ontwikkelen of optimaliseren van kruidengeneesmiddelen. 
Een samenwerkingsverband van wetenschappers en lokale 
bevolking zoals het hierboven geschetste voorbeeld uit Mali 
voldoet dan beter.

Ook Nederlanders kunnen leren van dergelijke projecten. Nog 
veel te vaak worden patiënten en hun kruidenbehandelaars, 
evenals ambachtelijke kruidentelers (de ‘kruidenvrouwtjes’) 
niet serieus genomen. Vanaf het moment dat de plant is 
geïdentificeerd en meegenomen naar het laboratorium, 
komen de zogenaamde leken er niet meer aan te pas en zal 
de wetenschapper met zijn assays wel beslissen waar de plant 
al dan niet voor gebruikt kan worden. Een dieptepunt wordt 
bereikt als wetenschappers vanuit hun ‘gezag’ mensen bang 
maken voor hun traditionele kruidengebruik door gevaren te 
benoemen die ze helemaal niet onderzocht hebben [9]. Op zoek 
naar onderzoeksgeld is tegenwoordig veel geoorloofd. Gelukkig 

Drs. Tedje van Asseldonk (bioloog, fytotherapie-expert) 
en dr. Cheryl Lans (antropoloog, etnobotanicus) werken 
samen aan diverse projecten in het IEZ (Instituut voor 
Etnobotanie en Zoöfarmacognosie) in Beek. Reacties 
naar: asseldonk@ethnobotany.nl of lans@ethnobotany.nl 

komen er steeds meer situaties voor waarin patiënten, therapeuten 
en wetenschappers de handen ineen slaan in allianties die zoeken 
naar oplossingen voor gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld 
binnen het NVF-netwerk. De patiënt 3.0 komt er aan.  
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KORT BERICHT | Vigibase is een farmacovigilantie-database 
van de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) die wordt 
bijgehouden in Uppsala (Zweden). Het is het grootste 
internationale verzamelpunt voor meldingen van bijwerkingen 
waar de nationale farmacovigilantiecentra aan rapporteren. 
Vigibase bevat meer dan elf miljoen meldingen van incidenten. 
Kruidengeneesmiddelen en -producten hebben in deze database 
hun eigen ATC (anatomisch therapeutische codering), de HATC. 
Omdat directe allergische reacties op (genees)middelen vaak 
ernstig kunnen zijn, heeft een groep onderzoekers alle dergelijke 
reacties uit dit deel van de WHO-database bekeken.

In de hele database komen over de periode 1969 — 2014 meer dan 
200.000 gerapporteerde vermoedelijke bijwerkingen van fytothe-
rapeutica voor, betreffende circa 27.000 incidenten in 42 landen. 
Hieruit zijn er circa 10.000 gevallen (met circa 20.000 bijwerkin-
gen) te halen, waarbij een schatting kon worden gemaakt van het 
causaal verband; de oorzaak leek zeker (9%), waarschijnlijk (32%) 
of mogelijk (59%) het kruidenpreparaat. Een binnen 24 uur optre-
dende allergische reactie werd genoteerd bij 757 incidenten (1039 
bijwerkingen); daarnaast werd het gebruik van middelen met als 
doel desensibilisatie voor pollen in 135 gevallen geassocieerd met 
214 allergische reacties. 

Van de 757 meldingen over een allergische reactie had 69% betrek-
king op vrouwen. De meldingen kwamen met name uit Duitsland 
(22%), Australië (15%) en Thailand (11%). De rapportages kwamen 
van een arts (32%), ziekenhuis (25%) of apotheker (14%). Chrono-
logisch gezien is er een flinke stijging in het aantal meldingen te 
zien in de jaren 2008 — 2011. Deze stijging is echter een algemene 
trend en zal waarschijnlijk een verbeterde meldingsprocedure als 
oorzaak hebben. Het meest voorkomende gerapporteerde symp-
toom was een netelroosachtige uitslag. Zo’n 5% betrof meldingen 
van astmatische symptomen en in 9,5% werden anafylactische 
reacties beschreven. Er waren geen meldingen bij van blijvende 
schade of dodelijke afloop.

De onderzoekers noemen het opvallend dat niet de parenterale 
of topicale toepassingen maar juist de oraal ingenomen middelen 

deze reacties gaven. Verder is het opvallend dat er in 32% sprake 
was van complexe (samengestelde) middelen. Daarvan is niet 
nader bepaald vanuit welke traditie deze kwamen of uit welke 
relatief vaak voorkomende ingrediënten ze bestonden.

De enkelvoudige middelen die het meest gerapporteerd werden 
zijn: Phleum pratense (timoteegras of lammerstaart) 7%, Andro-
graphis paniculata (kalmegh of Indiase gentiaan) 5%, Echinacea 
purpurea en Ginkgo biloba, elk 4%. Timoteegras is een desensi-
biliserend uit pollen samengesteld middel tegen pollenallergie. 
Het wordt ook als tablet voor onder de tong verkocht: deze vorm 
is niet meegenomen, maar wel de gewone orale toedieningen. 
Alhoewel in enkele klinische studies met dit middel geen anafylac-
tische reacties zijn opgetreden, zijn deze later wel beschreven, en 
kwamen ze ook hier weer tevoorschijn.

Omdat er geen relatie gelegd kan worden met de mate van het 
gebruik van de hier genoemde kruidenmiddelen, kan dit overzicht 
alleen kwalitatief en signalerend van aard zijn. Er is sprake van 
grote, maar onbekende onderrapportage met veel verschillen 
tussen landen. Verder is het onbekend in hoeverre de gerappor-
teerde bijwerkingen te maken hebben met een slechte kwaliteit 
van het product, inclusief de zogenaamde innovatieve bereidin-
gen en eventuele verwisselingen. Ook valt niet uit te sluiten dat er 
in een aantal gevallen sprake was van interacties tussen kruiden 
en andere geneesmiddelen. 

In het algemeen moeten mensen met allergieën, astma en ato-
pisch eczeem voorzichtig zijn met het gebruik van kruidenpro-
ducten. Maar juist in deze groepen zitten veel kruidengebruikers, 
omdat deze mensen ook vaak bepaalde geneesmiddelen en/of 
voedingsmiddelen niet verdragen. Voor zorgverleners blijft het 
belangrijk hierbij op te letten en de rapportage van bijwerkingen, 
ook door de patiënten zelf, te stimuleren. In Nederland kan dat via 
www.lareb.nl.  

BRON | Pokladnikova J, Meyboom RHB, Meincke R, Niedrig D, Russmann S. Allergy-like
immediate reactions with herbal medicines: A retrospective study using data from 
VigiBase(®). Drug Saf. 2016 Mar 2. DOI 10.1007/s40264-016-0401-5.

Allergische reacties op kruidenproducten

AFBEELDING | Phleum pratense, cc wiki, Rasbak
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Zoals elders in dit nummer is te lezen, biedt reverse pharmacology 
een manier om tot nieuwe, veilige geneesmiddelen te komen 
die mogelijk nieuwe ‘therapeutische vensters’ openen. Reverse 
pharmacology leidt tot het identificeren en isoleren van actieve 
bestanddelen. Dit kan ook opgevat worden als een richting van 
innovatie en verdere ontwikkeling van fytotherapeutica die meer 
aansluit op de westerse farmacologische benadering. In India is in 
de geneesmiddelenwet een categorie opgenomen voor planten-
stoffen die ontwikkeld kunnen worden door middel van reverse 
pharmacology, met bewijs van kwaliteit, veiligheid en werkzaam-
heid. Een voorwaarde voor werkzaamheid is dan wel dat deze 
plantenstoffen therapeutische concentraties in het doelweefsel 
bereiken. Vooral in India is nu een sterke trend opgekomen om 
nieuwe technieken toe te passen voor toedieningsvormen van 
kruidenproducten waarmee de biologische beschikbaarheid 
verbeterd kan worden. In een aantal gevallen kan deze toename 
fors zijn. Deze innovatieve formuleringen zouden wel eens nieuwe 
vensters kunnen openen voor therapeutische toepassingen van 
(traditionele) geneeskruiden.

DE TOEDIENINGSVORM ALS SLEUTEL

Nanomedicine en Targeted Drug Delivery Systems zijn momenteel 
volop in ontwikkeling. Diverse oraal toepasbare geneesmiddelen 
tegen kanker, zoals doxorubicine en paclitaxel, een middel tegen 
misselijkheid en braken door chemotherapie en een geneesmiddel 
dat een afstotingsreactie bij orgaantransplantatie onderdrukt 
zijn voorbeelden van geneesmiddelen die in Nederland als 
nanopartikels of in nanocarriers al op de markt zijn. Verschillende 
nanocarriersystemen zijn inmiddels ontwikkeld en in onderzoek. 
Deze zijn ook uitgeprobeerd op plantenextracten of werkzame 
stoffen en/of stofgroepen daaruit. Een aantal veel gebruikte 
fytotherapeutica, waaronder mariadistel en kurkuma, is inmiddels 
in deze nieuwe toedieningsvormen op de markt gekomen.

NANOPARTIKELS EN NANOCARRIERS

(Droog)extracten of werkzame stoffen kunnen in vloeibare, 
opgeloste of in vaste vorm (solid dispersion) ingekapseld worden 
in nanocarriers. Specifieke systemen en termen die men in dit 
onderzoeksveld tegen kan komen zijn: nanokristallen, nanopar-
tikels, polymere nanopartikels, polymere micellen, liposomen, 
pro-liposomen, fytosomen, gepegyleerde lipo- en fytosomen, 

De opkomst van nanoformuleringen 
in fytoproducten

KIAUW DE MUNCK-KHOE | Veel fytotherapeutica met een therapeutisch potentieel hebben een lage of slechte biologische 
beschikbaarheid. Nieuwe technologieën die zijn ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk een (oraal) geneesmiddel op 
te nemen en af te leveren bij het doelweefsel worden steeds meer ook toegepast voor fytotherapeutica. Met nieuwe 
formuleringen die de biologische beschikbaarheid verbeteren kan de therapeutische potentie van een kruidenproduct 
optimaal tot ontwikkeling komen. Wetenschappers stellen dat er hierdoor een hernieuwde belangstelling is ontstaan 
voor het doen van onderzoek naar effectieve toepassingsmogelijkheden van deze middelen. Diverse nanoformuleringen 
zijn in opkomst als nieuwe toedieningsvormen (novel drug delivery systems). Het doelgericht afleveren van de werkzame 
stoffen in het doelweefsel is een volgende stap, die voor fytotherapeutica nog ontwikkeld moet worden.

microsomen, colloïdisomen, solid dispersions, aquasomen, etho-
somen, niosomen, nanocapsules, nano- of micro-emulsies, 
self-nanoemulsifying drug delivery system (SNEDDS), of self-microe-
mulsifying drug delivery system (SMEDDS), microsferen, transfero-
somen en cubosomen. Nanocarriers hebben doorgaans een 
diameter tussen 5 en 300 nanometer (nm) en zijn niet groter dan 
1000 nm. Ter vergelijking: een mensenhaar is ongeveer 80.000 nm 
dik en onze vingernagels groeien ongeveer 1 nm per seconde. De 
meeste virussen zijn tussen de 80 en 100 nm groot, bacteriën tus-
sen de 1000 en 10.000 nm (1-10 μm) en dieren- en plantencellen 
zijn tussen de 10 en 100 μm groot. In dit artikel zullen enkele van 
deze nanocarriers beknopt besproken worden.

Nanocarriers kunnen gestandaardiseerde extracten bevatten, 
bijvoorbeeld van mariadistel (silymarin), kurkuma (curcumino-
iden), ginkgo (ginkgoliden), ginseng (ginsenosiden), groene thee 
(catechinen), druivenpitten (procyanidinen) en meidoorn. Ook 
kunnen nanocarriers vluchtige oliën bevatten of enkelvoudige, 
actieve stoffen zoals quercetin, EGCG (epi-gallo-catechinegal-
laat), glycyrrhizinezuur en vele andere. Met name polyfenolen of

FIGUUR 1 | Voorbeelden van liposoom en polymere nanopartikels
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polyfenolrijke extracten worden aanzienlijk beter opneembaar 
door nanoformuleringen, waardoor ook de effectiviteit 
verbetert [1,2]. In nano-afmetingen en verpakt in nanocarriers 
zijn plantenstoffen met een slechte oplosbaarheid en/of een 
slechte permeabiliteit beter opneembaar [2]. Nanodeeltjes 
lossen namelijk beter op en dringen makkelijker door de 
darmepitheelbarrièrre heen. Nanopartikels zijn tevens in staat om 
de bloed-hersenbarrière te passeren, mits ze lang genoeg in de 
bloedcirculatie blijven [3]. 

Nanocarriers worden gemaakt van veilige stoffen die in het lichaam 
afbreekbaar zijn en vaak al in medicijnen of voedingsproducten 
gebruikt worden. Het zijn partikels die bestaan uit natuurlijke 
fosfolipiden of uit natuurlijke of synthetische polymeren. De 
gebruikte fosfolipiden kunnen liposomen en fytosomen vormen 
en bestaan uit fosfatidylcholine, een lipide uit sojalecithine en 
tevens een van de fosfolipiden die in celmembranen voorkomen. 
Natuurlijke polymeren die voor polymere nanocarriers 
gebruikt worden zijn bijvoorbeeld polysacchariden, zoals 

alginaat en chitosan. Synthetische polymeren zijn bijvoorbeeld 
polymelkzuur (PLA), polymelkzuur-co-glycolzuur (PLGA) en 
methoxy-polyethyleenglycolpalmitaat. Cyclodextrinen (α-, β-, γ-) 
zijn cyclische oligosacchariden en komen van nature voor, maar 
worden voor voedsel- en farmaceutische doeleinden synthetisch 
gemaakt uit zetmeel. De nanocarriers worden ‘geladen’ met 
plantenextract of plantenstoffen. Afhankelijk van het type carrier 
bevindt de ‘lading’ zich vrij in de holte of de matrix van het bolletje 
(inkapseling, of encapsulering) of is het complex gebonden aan het 
gebruikte materiaal van het bolletje. Enkele voorbeelden worden 
weergegeven in figuur 1.

Het voordeel van nanocarriers is verder dat de werkzame 
bestanddelen afgeschermd zijn van invloeden van buitenaf en 
niet aangetast worden door maagzuur, spijsverteringsenzymen, 
galzuren en bacteriën in de darmflora. Andersom kunnen de ver-
pakte fytotherapeutica geen maag of darmirritatie geven. Door 
een gunstige beïnvloeding van de opname, het vrijkomen en 
de circulatie in het bloed, de stabiliteit en het bereiken van het 

VOORDELEN
[6,2]

NADELEN
[1,8,9]

Werkzame stoffen blijven stabiel tijdens passage door 
het maagdarmkanaal.

Liposomen kunnen instabiel zijn.
Actieve stoffen kunnen degraderen tijdens productieproces.

Werkzame stoffen worden in mindere mate gemetaboliseerd 
tijdens eerste passage door darmmucosa en lever.

Biologische beschikbaarheid is niet altijd beter; dit kan afhan-
kelijk zijn van de formulering (bijvoorbeeld nanodispersie vs. 
nano-emulsie) en van wateroplosbaarheid en permeabiliteit.
Eventueel risico op interacties met geneesmiddelen nog niet 
of onvolledig bekend.

Hoger percentage van de werkzame stoffen bereikt intact 
de bloedbaan.

Nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van nanofor-
muleringen op het bloedspiegelprofiel van actieve stoffen in 
geval van extracten met meerdere actieve componenten.

Verblijfsduur van werkzame stoffen in het lichaam is 
vaak langer.

Minder extract of plantenstof nodig. Duurder. Meer of grotere doseereenheden nodig, afhankelijk 
van het ladingspercentage.

Versnelde beschikbaarheid van werkzame stoffen in 
de bloedcirculatie.

Kan in specifieke gevallen leiden tot snellere afbraak in 
de lever.

Bloedspiegelpiek wordt sneller bereikt (werking treedt 
sneller in).

Publicaties van veiligheidsstudies ontbreken veelal.
Het veiligheidsdossier is meestal een intern document van de 
fabrikant.

Mogelijkheid om werkzame stoffen specifiek in doelweefsels af 
te leveren (targeting).

Geen communicatie over nanoformulering in productinforma-
tie (fytosomen).

Klinische studies met fytosomen suggereren veiligheid. Bijwer-
kingen zijn mild en voorbijgaand. Langetermijnstudies ont-
breken echter. Studies zijn meestal kort (≤ 6 maanden). Slechts 
enkele studies van langere duur (12 maanden) beschikbaar.

Producttechnische onvolkomenheden nog niet goed bekend.

 »

TABEL 1 | Voor- en nadelen van nanoformuleringen

Moeilijker om op grote schaal te produceren.
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doelweefsel — kortom de biologische beschikbaarheid — kan 
nanotechnologie een enorme verbetering betekenen van de 
effectiviteit van een fytotherapeuticum. In tabel 1 worden voor- en 
nadelen van nanoformuleringen samengevat.

LIPOSOMEN EN FYTOSOMEN

Veel actieve stoffen, zoals flavonoïden en tanninen, zijn te polair of 
te groot om makkelijk door te dringen door de celmembranen van 
de darmwand. Verpakt in nanocarriers verdwijnt deze hindernis en 
kunnen dergelijke plantenstoffen therapeutische bloedconcentra-
ties bereiken. Liposomen en fytosomen zijn momenteel de meest 
toegepaste formuleringen van de op de markt zijnde nanofyto-
producten (zie figuur 2). Liposomen zijn biologisch afbreekbare 
sferische vormen (bolletjes) bestaande uit een dubbellaag van 
fosfolipiden die een waterige oplossing omsluiten, met daarin het 
extract of enkelvoudige, wateroplosbare stoffen. Ze hebben een 
afmeting tussen de 20 en 80 nanometer. Soms zijn liposomen com-
plexer van opbouw (meerlaags) en soms worden in de fosfolipi-
denlaag vetoplosbare plantenstoffen ingesloten (gedispergeerd). 
De lipidenlaag kan maar een beperkte hoeveelheid stoffen opne-
men, waardoor de ladingscapaciteit (load) laag is.

De fosfolipiden-dubbellaag, voornamelijk bestaand uit fosfati-
dylcholine, lijkt op de membranen van lichaamscellen. Uitwendig 
worden liposomen al heel lang toegepast in cosmetica. Eigenlijk 
zijn liposomen een al lang bekend verschijnsel: fosfolipiden vor-
men in water spontaan concentrische, dubbellaagse vesikels 
(‘blaasjes’). Zo werd in 1956 al melding gedaan van lipideblaasjes 
die later bekend zouden worden als liposomen. 

Een fytosoom heeft dezelfde opbouw als een liposoom, maar in 
een fytosoom zijn de plantenstoffen gebonden (gecomplexeerd) 
aan de polaire koppen van de fosfolipiden. Meestal is dit in een 
molaire verhouding van 1:1 of 1:2 (plantenstof:fosfolipide), waar-
mee de ladingsefficiëntie veel hoger kan zijn dan van liposomen 
[4,5]. Een ander belangrijk voordeel van fytosomen is dat ze sta-
bieler zijn dan liposomen. Fytosomen zijn met name geschikt voor 
polyfenolen en triterpenen. 

Liposomen en fytosomen hebben door hun membraan van fos-
folipiden de unieke eigenschap dat ze zowel in een waterig milieu 
oplosbaar zijn (darmlumen, celplasma, bloedcirculatie) als in een 
lipide milieu, zodat ze celmembranen kunnen passeren. Eenmaal 
opgenomen in het lichaam blijven plantenextracten in liposomen 
en fytosomen langer in het lichaam dan gewone extracten [6,7,8].

PRODUCTEN OP DE MARKT

Inmiddels is er een enorme variatie aan nanoformuleringen van tal-
loze plantenextracten of bioactieve plantenstoffen ontwikkeld en 
in experimentele studies (zowel in vitro als in vivo) getest op verbe-
terde opname en effectiviteit. Met name met het oog op toepassing 
bij kanker, bij neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte 
van Parkinson en Alzheimer en bij ontstekingsziekten zoals reuma 
en artrose staat dit sterk in de belangstelling bij onderzoekers. Deze 
extracten en bioactieve plantenstoffen zijn veelal afkomstig uit tra-
ditionele medicinale planten.

Reeds op de markt zijnde producten met orale nanoformuleringen 
zijn voornamelijk liposomen en fytosomen van een reeks veelge-
bruikte fytotherapeutica, verwerkt in capsules, softgels of tabletten 
[4,7,9]. Daarvan zijn formuleringen met silybin en curcumin het meest 
bestudeerd, zowel wat betreft de biologische beschikbaarheid bij 
mensen, als wat de therapeutische effectiviteit en veiligheid betreft. 
Een lange lijst van andere typen nanoformuleringen van silybin (of 
silymarin) en curcumin die de laatste jaren ontwikkeld zijn wachten 
nog op verder onderzoek bij mensen [7,8,9]. De term ‘fytosoom’ 
(Phytosome®) is een geregistreerde merknaam van een Italiaanse 
fabrikant die gespecialiseerd is in de productie van fytosomen.

SILYMARIN

Silymarin is het flavonolignan-extract van de zaden van mariadis-
tel (Silybum marianum) en behoort tot de top 10 van veelgebruikte 
fytotherapeutica. Het bevat silybin (50%) — ook wel silybinin 
genoemd — en daarnaast isosilybin, silydianin en silychristin. 
Het wordt voornamelijk toegepast als leverbeschermend mid-
del, onder meer bij leververvetting en cirrose, en als antioxidant. 
Daarnaast vindt het toepassing bij behandeling tegen kanker of 
ter preventie ervan. Silymarin heeft niet alleen een eigen kanker-
remmende werking, maar kan ook bijwerkingen van chemothera-
peutica verminderen, met name op de lever.

Oraal ingenomen heeft silymarin een lage biologische beschik-
baarheid. Dit komt ten eerste door de slechte oplosbaarheid in 
water, ten tweede door de slechte passage door het darmepitheel 

AFBEELDING  | Curcuma sp, geelwortel

FIGUUR 2 | Liposoom en fytosoom
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en ten derde door de snelle afbraak en uitscheiding via gal en urine 
[7]. Silybin-fytosoom (Silipide®, tegenwoordig Siliphos®) was het 
eerste fytosoom dat op de markt verscheen. Het patent dateert 
van 1988. Diverse commercieel verkrijgbare merkproducten van 
mariadistelextract bevatten Siliphos® als actief bestanddeel.

Tegenwoordig bevat silybinfytosoom 29,7 tot 36,3% silybin. Stu-
dies bij mensen tonen aan dat de biologische beschikbaarheid 
van silybinfytosomen significant groter is dan van gewone sily-
marin, tot wel tienmaal groter. De binding aan fosfatidylcholine 
bevordert de passage door de darmmucosa [7]. Bij patiënten met 
galobstructie kan de blootstelling aan silybin uit silybinfytosoom 
zelfs veertigmaal hoger oplopen dan bij vrij silybin [7]. Galobstruc-
tie belemmert een deel van de excretie van silybin.

Een complex van silybin met bèta-cyclodextrine verhoogt 
eveneens (in vivo) de biologische beschikbaarheid. Cyclodextrinen 
zijn ringvormige oligosacchariden die hydrofobe stoffen 
oplosbaar maken. Ze vormen een ring met een lipofiele holte, 
een soort ‘bekertje’ zonder bodem (of een soort donutvorm), 
waarbinnen hydrofobe (apolaire) stoffen zich kunnen nestelen 
door een inclusiecomplex te vormen (zie figuur 3). Silybin-
bèta-cyclodextrine is in één studie bij patiënten toegepast. Bij 
patiënten met diabetes type 2 en alcoholische leververvetting 
resulteerde het silybin-bèta-cyclodextrinecomplex in significante 
verlagingen van de bloedspiegels van glucose en triglyceriden 
[10]. Een complex met bèta-cyclodextrine geeft een aanzienlijke 
verhoging van de oplosbaarheid en dissolutiesnelheid van slecht 
oplosbare plantenstoffen.

CURCUMIN

Curcumin is het curcuminoïden-extract uit de wortel van kur-
kumasoorten, bijvoorbeeld Curcuma longa. Het bestaat voorna-
melijk (85%) uit curcumin en daarnaast uit demethoxycurcumin 
en bisdemethoxycurcumin. Kurkuma-extract is evenals maria-
distelextract van oudsher een leverbeschermend middel.

Curcumin heeft (in vitro) een uitgesproken pleiotrope werking. In 
een ontelbaar aantal preklinische studies heeft curcumin in potentie 
veelbelovende therapeutische toepassingsmogelijkheden laten 
zien. Het werkt als een potent en meervoudig antioxidant en als 
ontstekingsremmer, heeft kankerremmende en neuroprotectieve 
eigenschappen en nog veel meer. Een kleiner aantal klinische 
studies tonen een gunstige werking bij artrose, depressie, pre-
diabetes en de standaardbehandeling van bepaalde typen kanker.

Bij orale inname wordt curcumin voor het grootste deel direct 
gemetaboliseerd in de darmwand en lever en vervolgens als glu-
curonide via de gal uitgescheiden. Hierdoor kan er nauwelijks vrij 
curcumin de bloedbaan bereiken. Bovendien wordt curcumin in de 
darmen door het in de celmembranen aanwezige transporteiwit 
P-glycoproteïne (P-gp , een zogenaamde ‘geneesmiddelenpomp’) 
terug het darmlumen ingepompt, zodat het niet wordt opgeno-
men. Dat is de reden dat curcumin vaak wordt gecombineerd met 
piperine, een alkaloïde uit peper (Piper nigrum, P. longum). Piperine 
is een P-gp-remmer en remt daarnaast de metabolisering in de 
darmwand en de lever. Om dezelfde reden echter geeft piperine 
interacties met een aantal geneesmiddelen. Ingekapseld in nano-
carriers zoals een liposoom, fytosoom, micel of cyclodextrine-
complex wordt het curcumin afgeschermd voor metaboliserende 
enzymen, zodat er effectieve concentraties in het lichaam bereikt 
kunnen worden [9]. Een liposoom of andere nanocarrier omzeilt 
bovendien de interactie met het P-gp-transporteiwit [11].

Bij mensen is de opname van curcuminoïden bestudeerd uit 
liposomen en fytosomen en uit wateroplosbare carriers zoals 
gamma-cyclodextrinecomplex, een carrier van polyvinylpyrro-
lidon (PVP)/cellulosederivaten, solid-lipid nanopartikels (curcumin 
nanopartikels ingekapseld in lecithine) en een nanodispersie met 
glycerine en gom.

Deze formuleringen zijn al op de markt verkrijgbaar en resul-
teerden allemaal in een verbeterde opname ten opzichte van vrij 
curcumin [9,12,13]. In enkele klinische trials zijn verschillende typen 
micellen en micropartikels nog in onderzoek [8]. Hierin wordt bij 
gezonde vrijwilligers gekeken naar de biologische beschikbaar-
heid en veiligheid en naar het effect bij patiënten met chronische 
nierziekten. Enkele nanoformuleringen van curcumin worden 
weergegeven in figuur 4.

FIGUUR 3 | Cyclodextrinecomplex als nanocarrier

FIGUUR 4 | Curcumine liposoom en cyclodextrinecomplex
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Vanwege de veelbelovende, meervoudige kankerremmende 
eigenschappen van curcumin zijn er in preklinische studies 
diverse soorten nanoformuleringen getest die speciaal gericht 
zijn op targeting van kankerweefsel [8]. Deze nanopartikels zijn 
aan hun oppervlak voorzien van bepaalde moleculen die specifiek 
hechten aan kankercellen en aldaar hun lading (curcuminoïden) 
afgeven. Ook nanopartikels met een gecombineerde lading van 
curcumin met chemotherapeutica zoals paclitaxel of doxorubi-
cine zijn getest [8]. 

KANTTEKENINGEN

Opgemerkt dient te worden dat fabrikanten soms een verwar-
rende voorstelling van zaken geven bij het vermelden van een 
betere opname van een nanoproduct ten opzichte van andere 
producten. Zo wordt voor de bovengenoemde wateroplosbare 
PVP/cellulose-formulering (met toegevoegde antioxidanten) een 
45,9-maal hogere opname geclaimd van totaal curcuminoïden 
dan uit een standaard curcuminepoeder. Vanuit een fytosoom 
was dit 7,9-maal hoger.

Deze getallen zijn gebaseerd op equivalente hoeveelheden 
curcuminoïden. Echter, deze hydrofiele formulering bevat per 
gewichtseenheid 20-28% kurkuma-extract en het fytosoom 
18-22%, terwijl het standaard product 95% bevat. Daarom kunnen 
de verschillen in de hoeveelheid opgenomen curcuminoïden, 
omgerekend naar een gelijk dosisgewicht, minder groot uitvallen. 
Bovendien schuilt er een bezwaar in het opgeven van de totale 
hoeveelheid curcuminoïden die in het bloed zijn gemeten, omdat 
daar ook de onwerkzame metabolieten bij zitten [9].

Een ander probleem is dat liposomen instabiel worden bij niet 
optimale productiecondities [14]. Hetzelfde geldt voor de actieve 
plantenstoffen daarin. Zo is curcumin bijvoorbeeld een instabiele 
stof. Bij de productie van curcuminliposomen kunnen de curcu-
minoïden makkelijk degraderen of van structuur veranderen wan-
neer bijvoorbeeld de pH of de osmolariteit niet juist is [14]. Er kan 
dan een eindproduct ontstaan dat een onacceptabele hoeveel-
heid afbraakproducten van curcuminoïden bevat. 

Verder dient er rekening mee gehouden te worden dat een fyto-
soom of andere nanoformulering de permeabiliteit of het oplos-
sen van verschillende componenten in het extract zodanig kan 
veranderen dat de bloedspiegel van een of meerdere van deze 
componenten onevenredig stijgt ten opzichte van de verhouding 
waarin ze in het extract aanwezig zijn. Een studie bij proefdieren 
naar absorptieverschillen tussen verschillende formuleringen 
van een flavonextract van duindoorn (Hippophae rhamnoides) 
illustreert dit [15]. Het gebruikte extract bestond hoofdzakelijk uit 
isorhamnetin, kaempferol en quercetin. Deze flavonen kunnen 
maar in beperkte mate door de darmmucosa heenkomen door de 
slechte lipofiliteit en wateroplosbaarheid. Een zelfemulgerende 
formulering (SNEDDS) gaf een vele malen hogere oplosbaarheid 
te zien ten opzichte van het ruwe droogextract en een solid dis-
persion-formulering (SD-formulering). Echter, met deze emulsie 
werden alleen twee van de drie genoemde flavonen (iets) beter 
opgenomen, terwijl met de SD-formulering een grote toename 
werd waargenomen in de bloedspiegels van alle drie de flavonen, 
in vergelijking met het droogextract. Het sterk verbeterde vermo-
gen van de SD-formulering om het darmepitheel te passeren gaf 
hier de doorslag.

In het geval van curcumin, ingenomen als fytosoom, bleek de forse 
bloedspiegeltoename in een studie bij mensen voor rekening te 
komen van de minder actieve curcuminoïden (demethoxy- en bis-
demethoxycurcumin), en dan voornamelijk van demethoxycurcu-
min [9]. Het gehalte van demethoxycurcumin in kurkuma is echter 
slechts een kwart van dat van curcumin. De invloed van nanofor-
muleringen op het profiel van werkzame stoffen in het bloed is 
nog niet goed onderzocht. Mogelijk speelt in het voorbeeld van 
curcuminfytosoom ook mee dat de formulering de omzetting van 
curcumin naar de twee andere curcuminoïden zou kunnen kata-
lyseren [9]. Dit sluit aan op de eerder genoemde problemen bij de 
productie van curcuminliposomen.

VEILIGHEID LIPOSOMEN EN FYTOSOMEN

Liposomen en fytosomen zijn al geruime tijd in gebruik en 
goed verdraagbaar gebleken. Liposomen en fytosomen vallen 
uit elkaar, lossen op of worden afgebroken in het lichaam. In de 
bloedbaan kunnen ze onderschept worden door fagocyten van 
het reticulo-endotheliale systeem. De fosfolipiden afkomstig van 
de carriers kunnen weer benut worden in het lichaam. Diverse 
intraveneus of oraal toepasbare nanogeneesmiddelen in de vorm 
van liposomen zijn al sinds 1997 toegelaten en geregistreerd (VS); 
daarvan zijn er enkele ook in Nederland op de markt. Daarnaast 
zijn nog acht andere typen nanoformuleringen voor geneesmid-
delen toegelaten (VS), waarvan in Nederland geneesmiddelen als 
nanopartikels (zonder carrier), polymere proteïneconjugaten en 
antilichaamconjugaten geregistreerd zijn. Cyclodextrinen worden 
nauwelijks in het lichaam opgenomen en worden uitgescheiden 
in de feces en voor een deel afgebroken door de darmflora. In 
Europa zijn een aantal geneesmiddelen toegelaten op de markt 
die geformuleerd zijn met bèta-cyclodextrine (E459). De veiligheid 
van cyclodextrinen (α-, β-, γ-) voor toepassing in geneesmiddelen 
is in 2014 geëvalueerd door de EMA [16]. 

Ook een aantal voedingsmiddelen bevatten van nature nano-
deeltjes, van bijvoorbeeld vetten of eiwitten. De eiwitten in melk 
(caseïne) zijn hier een voorbeeld van. Ook bij de productie van 
voedingsmiddelen kunnen nanodeeltjes ontstaan. Producten als 
mayonaise en margarine bestaan uit een emulsie waarin een deel 
van de vetdruppeltjes minder dan 100 nm klein zijn. Ook gehomo-
geniseerde melk is een emulsie die nano-vetdeeltjes bevat.

In geneesmiddelen worden ook niet-afbreekbare nanopartikels 
gebruikt zoals ijzeroxiden. Voor curcumin zijn nanopartikels met 
goud of zilver geproduceerd en in vitro onderzocht. De veiligheid 
van niet-afbreekbare nanopartikels staat echter ter discussie. Der-
gelijke partikels kunnen zich namelijk ophopen in weefsels. Ook 
nanodeeltjes van siliciumdioxide komen voor in voedingsmid-
delen en geneesmiddelen. Er loopt momenteel een onderzoek, 
zowel in Nederland als in EU-programma’s om vast te stellen of 
nanodeeltjes die slecht of niet-afbreekbaar zijn een risico voor de 
gezondheid van de mens met zich mee kunnen brengen [17]. 

Silybinfytosoom zou tot een dosis van 5 g per dag gebruikt kunnen 
worden [18]. Er zijn tot nu toe geen bijwerkingen gerapporteerd die 
niet voorkomen bij conventionele vormen van silymarin/silybin of 
curcumin. De meeste studies met silybinfytosoom waren echter 
van korte duur (enkele weken tot maanden) en slechts enkele stu-
dies hadden een duur van een jaar. In een studie van acht maan-
den bij patiënten met artrose liet curcuminfytosoom een goede 
verdraagbaarheid zien [19]. De langetermijnveiligheid (langer dan 
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een jaar) van verhoogde concentraties silybin, curcumin of andere 
werkzame stoffen in plantenextracten uit fytosomen is nog niet 
bij mensen onderzocht. Het zou overigens interessant zijn om de 
bloedspiegels van plantenextracten die via nanocarriers opgeno-
men worden te vergelijken met die van dezelfde plantenextracten 
die een hoofdbestanddeel zijn van een traditioneel samenge-
stelde kruidenformule waarvan de verschillende plantenstoffen 
elkaars opname bevorderen, zoals saponinen doen die aanwezig 
zijn in bijvoorbeeld zoethoutwortel.

HOGERE OPNAME, HOGERE KANS OP INTERACTIES? 

In theorie zouden nanoformuleringen door de verbetering van 
de biologische beschikbaarheid van plantenstoffen aanleiding 
kunnen geven tot interacties met geneesmiddelen die zich niet 
voordoen met standaardpreparaten. Hierover is nog vrijwel niets 
bekend. In het geval van fytosomen met mariadistelextract en 
druivenpitextract werd geen invloed gezien op de biologische 
beschikbaarheid van enkele intraveneus toegediende chemothe-
rapeutica bij patiënten met kanker [20,21,22]. 

Diverse stoffen die toegepast worden in nanopartikels kunnen het 
transporteiwit P-gp in de darmen remmen, waaronder surfactan-
ten (Tween 80), polyethyleenglycol en bèta-cyclodextrine [23]. Veel 
orale geneesmiddelen zijn gevoelig voor P-gp en kunnen voor een 
groter percentage opgenomen worden wanneer ze gelijktijdig 
worden gebruikt met P-gp-remmers. Of dit klinische consequen-
ties heeft bij gebruik in combinatie met bijvoorbeeld silymarin of 
curcumine als cyclodextrinecomplex is niet bekend. Uit voorzich-
tigheid dient hier wel rekening mee gehouden te worden.

VRAAG: MOGEN FYTOTHERAPEUTICA 
NANODEELTJES BEVATTEN?

Wat betreft voeding is daar wel iets over te zeggen. 
Wat voor voeding geldt, zal waarschijnlijk ook voor 
kruidenproducten gelden die onder de NVWA (Nederlandse 
Voedsel en Warenautoriteit) vallen. Het Voedingscenrum 
meldt op haar website het volgende over nanomaterialen: 
'Nanomaterialen in voedingsmiddelen  die bewust 
gemaakt en toegevoegd zijn, moeten verplicht bij de 
ingrediënten op het etiket staan. Nanomaterialen zijn 
kleine deeltjes van minder dan 100 nanometer (= 1 
tienduizendste millimeter) die doelbewust gemaakt 
kunnen worden om het product andere eigenschappen 
te geven, bijvoorbeeld een betere oplosbaarheid'. Tevens 
wordt vermeld: 'In Europa wordt momenteel nog overlegd 
over de exacte voorwaarden en invoering.'

Sommige E-nummers kunnen nanodeeltjes bevatten. 'De 
Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) beoor-
deelt deze E-nummers op veiligheid.'
www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/nanodeeltjes-in-
voeding.aspx

Liposomen, fytosomen en cyclodextrinen vallen duidelijk 
onder bovenstaande omschrijving. Liposomen en fytoso-
men hebben doorgaans een diameter tussen 20 en 80 nm. 
Gemiddeld zijn de diameters van α-, β-, en γ-cyclodextri-
nes respectievelijk 1,46 nm, 1,54 nm en 1,75 nm. Bètacyclo-
dextrine is een toegelaten hulpstof in voeding (E459).

Een vragenrondje langs het CBG (College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen), waar ook de afdeling over Novel 
Food is ondergebracht, leverde de volgende reactie: 'Zulke 
producten in de voeding zijn nu nadrukkelijk nieuwe voe-
dingsmiddelen geworden door het opnemen van een 
aparte categorie in de definitie van nieuwe voedingsmid-
delen. Ook is dit nu de plek geworden waar 'technisch 
vervaardigde nanomaterialen' worden gedefinieerd (in elk 
geval voor voeding), waar dat eerder op het terrein van eti-
kettering was geregeld.'

De EFSA (European Food Safety Authority) brengt jaarlijks 
een rapport uit over de risico’s van nanotechnologie in 
voeding (humaan) en voeders (veterinair). Zij doen dit van-
uit het Nano Network, een adviserend orgaan over nano-
materialen in voeding, dat in 2010 is opgericht.
www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/nanotechnology

AFBEELDING 2 | Mariadistelzaad (maceraat)

 »
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CONCLUSIE

Nanoformuleringen voor fytotherapeutica staan sterk in de 
belangstelling bij wetenschappers. Allerlei experimenten op dit 
gebied worden uitgevoerd met plantenextracten die in vitro veel-
belovende activiteiten hebben laten zien, maar die in mensen een 
lage biologische beschikbaarheid hebben. Van de producten die 
al op de markt zijn is nog niet in alle gevallen vastgesteld of de 
verbeterde opname ook leidt tot een verbeterde therapeutische 
effectiviteit, in combinatie met een goede verdraagbaarheid. 
Vooralsnog lijken in het lichaam afbreekbare nanopartikels of car-
riers die momenteel op de markt zijn veilig bij een gebruiksduur 
korter dan een jaar.

De toekomst zal uitwijzen waartoe de interessante ontwikkelingen 
omtrent nanoformuleringen in fytotherapeutica zullen leiden. 
Zullen deze producten binnen het terrein van de fytotherapie 
blijven of verschuiven ze naar het terrein van ‘fytofarmacologie’? 
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KORT BERICHT | Recent werden we opmerkzaam 
gemaakt op een app voor het herkennen van planten. 
Het is een vervolg op de identificatiesite voor planten, 
www.plantnet-project.org, die is opgezet vanuit enkele 
gerenommeerde Europese instituten zoals INRA 
(Frankrijk). Men kan eenvoudig een foto uploaden en 
kiezen of het bloem, blad, schors of vrucht betreft. Het 
werkt ook via de genoemde website. De uitslag komt 
in de vorm van vele suggesties: wetenschappelijke én 
Nederlandse naam, met foto. Aardig is ook dat men des-
gewenst door kan klikken naar Wikipedia, en ook zelf 
eigen foto’s op kan sturen naar het project. Natuurlijk zijn 

Plantenidentificatie 
met behulp van app

er verschillende foto’s uit de IEZ-collectie aangeboden 
om de prestaties van deze app te testen. Bloemen van 
blauw parelzaad, echte heemst, blauwe lis, rode klaver 
en tuinjudaspenning werden feilloos herkend (eerste 
optie). Iets moeilijker ging het met de griekse alant: deze 
kwam pas als 4e optie na een aantal foute suggesties. 
Uit de foto’s met zomerfijnstraal en andere kamille-ach-
tigen kwam het programma ook niet. Gelukkig kan de 
botanicus dus nog niet helemaal gemist worden. Maar 
het is wellicht verstandiger om nu te stoppen met de 
kruidenquiz.  
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UITSLAG QUIZ (NTvF JAARGANG 29, NR. 1)

Van links naar rechts luiden de botanische en Nederlandse namen 
als volgt:

1. Physalis alkekengi L., lampionplant of jodenkers. Deze plant uit 
de nachtschadefamilie doet het heel goed (volgens sommigen 
te goed) als tuinplant, ook in arme grond of in de schaduw. De 
besjes zijn eetbaar, maar ze moeten wel goed rijp zijn (oranje is 
niet altijd rijp) anders zijn ze erg bitter. Een hypoglycemisch en 
diuretisch effect is vastgesteld. In Iran worden ze als abortivum 
gebruikt.

2. Rosa canina L., hondsroos. De rozenbottels van deze wilde roos 
brengen wat kleur in een winters landschap en zitten boordevol 
vitamine C en andere antioxidanten. Een meta-analyse uit 2008 
van drie placebogecontroleerde onderzoeken besprak de inzet 
van een supplement met rozenbottelpoeder bij artrose. Dit 
supplement lijkt de pijn significant te kunnen verminderen. 

3. Lycium barbarum L., de boksdoorn, is ook in Nederland een 
inheemse plant. Toch is via de Chinese geneeskunde haar 

Kruidenquiz

vrucht, de gojibes, populair geworden. Evenals de rozenbottel 
is het een goede bron van antioxidanten. Daarnaast bevatten 
deze bessen zeaxanthine, een preventief werkzame stof tegen 
maculadegeneratie.

4. Ziziphus jujuba Mill., de jujubes, ook wel rode dadel of Chinese 
dadel genoemd. De plant is een belangrijk ingrediënt in zowel 
Indiase als Chinese geneesmiddelen, onder meer als anxiolyti-
cum en levertonicum, maar ook van Italiaanse streekgerechten. 
In een klinische studie bleek de vrucht veilig en effectief werk-
zaam tegen constipatie. Dit is niet zo vreemd, want ze komt uit 
de familie van de vuilboom (Rhamnaceae).

De prijs, een cadeaubon voor vijf dozen met potplanten van de 
Healthplantsshop, is gewonnen door Marjolein Smit-van ‘t Noor-
dende met de meest correcte inzending. Proficiat!
 
Om redenen die hiernaast staan uitgelegd stoppen we met 
deze quiz.
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De Belgische Hoge Raad voor de Gezondheid heeft in zijn ant-
woord op de vraag van de minister onlangs een verbod voorge-
steld op het gebruik van voedingssupplementen met rode gistrijst. 
De reden: producenten presenteren deze supplementen met een 
medische claim (cholesterolverlaging). Nu is recentelijk door de 
EFSA een voorwaardelijke officiële erkenning gegeven aan de claim 
‘draagt bij aan de handhaving van een normaal bloedcholesterol-
niveau’, indien de consument bij het dagelijks gebruik van het pre-
paraat minimaal 10 mg monacolin K per dag inneemt. Producten 
die deze hoeveelheid statines bevatten kunnen echter ook de bij-
werkingen van statines (zoals spierpijn) vertonen. Dit is al een aan-
tal keer gerapporteerd. Monacolin K is een equivalent van lovasta-
tine, dat als geneesmiddel op de markt is in tabletten van 10, 20, 40 
en 60 mg. In Nederland, België en Frankrijk is het niet op de markt.

De Belgische Raad stelt nu aan de minister voor om rode gistrijst 
gewoonweg te verbieden als supplement, om zo de producenten 
te dwingen tot een geneesmiddelregistratie. Ook merkt de Raad 
op dat er eigenlijk veel meer van dergelijke producten op de voe-
dingssupplementenmarkt zijn waarvoor hetzelfde geldt. De Raad 
spreekt zich verder niet uit over cholesterolverlagende margarines 
en dergelijke, die qua risico voor de consument veel scherper aan 
de wind zeilen. 

Een terecht punt van aandacht dat door de Raad wordt genoemd is 
het verschil in monacolingehalte tussen diverse producten. Van de 
180 genotificeerde producten met rode gistrijst zijn er 33 waarvan 
dit gehalte niet bekend is en bij de overige is er een spreiding van 1 
tot 29 mg per dagdosis. Overigens citeert de Raad hierbij een over-
zicht dat door professor Laekeman is gepubliceerd in het Tijdschrift 
voor Cardiologie (2015) onder de titel Rode gist in de lift (sic). Een 
ander aandachtspunt is de mogelijke vervuiling van preparaten 
met mycotoxinen, in dit geval citrinine. Zonder meer is kwaliteit bij 
deze (en bij veel andere!) producten van groot belang.

Monacolin heeft, net als andere statines, diverse interacties met 
geneesmiddelen en voedingsmiddelen. Indien een product op 
zichzelf geen problemen geeft, kunnen interacties dan toch een 
reden zijn om dit product te verbieden in de warenwet? Deze dis-
cussie steekt ook regelmatig de kop op als het gaat om sint-jans-
kruid. Het standpunt dat de NVF hierbij inneemt, is dat de gevaren 
van bepaalde bereidingen reden kunnen zijn om de vrije verkoop 
van deze risicovolle bereidingen te verbieden. Slechts de naam van 
de plant, ongeacht de bereiding, kan geen reden tot verbod zijn. 
De problematiek die een product geeft in combinatie met andere 
medicijnen mag echter geen reden voor een verbod zijn. We gaan 
immers ook geen grapefruitsap verbieden. 

Er is zeker veel te zeggen voor de registratie van kruiden als 
geneesmiddel in verband met betere kwaliteitscontroles en far-
macovigilantie. Maar het wenselijke moet men niet met een ver-
bod gaan afdwingen. Dat werkt averechts. In deze tijd van inter-
netverkoop wordt de kwaliteit die de consument krijgt dan alleen 
maar nog oncontroleerbaarder. De Raad putte bij zijn antwoord 
vooral uit een rapport van de Franse organisatie ANSES (een soort 
NVWA/RIVM-combi) uit 2014. De Fransen kennen naast farmacovi-
gilantie ook nutrivigilantie. Het idee van nutrivigilantie verdient 
nadere beschouwing. 

Het waandenkbeeld dat voeding niet medicinaal kan of mag zijn 
moet worden verlaten. En wellicht kan een politicus nu eens de 
vraag opwerpen waarom statines jarenlang (in de patentperiode) 
voor honderden euro’s per patiënt per maand moesten worden 
verstrekt, terwijl er ook rode gistrijst bestond.  

Bron: Advies van de Hoge Gezondheidsraad nr. 9312: Voedingssupplementen op basis van 
‘rodegistrijst’. 3 febr 2016. Via www.health.belgium.be. 

Rode gistrijst in de lift, maar Belgische 
Hoge Raad trekt aan de noodrem 

EUROPESE UNIVERSITEITEN 
OP WEG NAAR OPEN ACCESS

De European University Association 
(EUA) heeft op 29 januari 2016 een road-
map gepubliceerd die de universiteiten 
stimuleert om meer werk te maken van 
de publieke toegankelijkheid van de 
resultaten van hun publiek gefinancierd 
wetenschappelijk onderzoek. Hierin wordt 
samengewerkt met reeds bestaande initia-
tieven zoals www.pasteur4oa.eu en www.
openaire.eu (onderdeel van Horizon2020). 
De politieke druk om tot open access over 
te gaan is erg groot; het is ook een van de 
speerpunten van het Nederlandse voor-
zitterschap van de EU. Ook de San Fran-
cisco Declaration on Research Assessment 
(DORA) wordt nu ondersteund door de EUA. 
Dit is een initiatief van een aantal uitgevers 
van wetenschappelijke vakbladen om de 
impact van wetenschappelijk onderzoek 
beter te kunnen beoordelen. Meer infor-
matie hierover is te vinden op www.ascb.
org/dora.
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COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK  | Het is een route die in dit tijdschrift vaker werd beschreven: traditionele kruidenproduc-
ten worden onderzocht, zij blijken werkzaam, de werkzame stoffen worden vastgesteld, er worden op basis hiervan 
geregistreerde geneesmiddelen ontwikkeld, deze blijken nogal wat bijwerkingen te hebben, en als uitkomst wordt 
niet het geneesmiddel maar het kruidenproduct verboden. 
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Fytotherapeuten zullen kruidenproducten van een hoge kwali-
teit gelijkstellen aan producten met een goede geneespotentie. 
Apothekers zullen hierover vermoedelijk zeggen: de vereiste is 
farmacopeekwaliteit, dat wil zeggen het plantenmateriaal moet 
voldoen aan de eisen van de Europese Farmacopee. Betekent dit 
dat met name de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid 
van bepaalde inhoudsstoffen de kwaliteit bepaalt? In de fytothe-
rapie en in de biologisch-dynamische en ecologische landbouw 
wordt vaak gesuggereerd dat het geheel meer is dan de afzonder-
lijke delen (inhoudsstoffen). Zitten er misschien ook nog andere 
kanten aan het begrip kwaliteit? Moeten de planten bijvoorbeeld 
biologisch of biologisch-dynamisch verbouwd worden? 

Voor een afstudeeronderzoek (Bsc-opleiding CAM, Saxion Next, 
specialisatie fytotherapie) is in opdracht van het Instituut voor 
Etnobotanie en Zoöfarmacognosie de visie op kwaliteit van telers 
van geneeskruiden verkend. Het betrof hier kleinschalig werkende 
biologische telers en verzamelaars van medicinale kruiden. De 
telers en verzamelaars verkopen de kruiden zelf aan consumenten 
en/of aan de detailhandel of horeca; of ze gebruiken de kruiden 
in het kader van een kruidenopleiding. Daarnaast werden de wet-
telijke en semi-wettelijke kwaliteitscriteria (waaronder eisen van 
de Warenwet, Farmacopee-eisen, GMP-normen etcetera) in kaart 
gebracht en werd gekeken hoe telers zich daar mee verhouden als 
zij daar bekend mee zijn.

Voor dit onderzoek zijn zeven telers geïnterviewd die telen op een 
schaal tussen de 300 en de 20.000 m2. Enerzijds is de keuze voor 
dit (beperkte) aantal gemaakt in verband met de beschikbare tijd 
die voorhanden was voor een bachelor-scriptie. Anderzijds betrof 
dit een verkennend kwalitatief onderzoek naar wat er leeft bij een 
doelgroep die in Nederland circa vijftig bedrijven omvat. Er werd 
onderzocht tot er verzadiging van begrippen plaatsvond. 

KWALITEIT VERKRIJGEN

Kwaliteit verkrijgen draait volgens de geïnterviewde telers om 
het hele proces vanaf zorgen voor een goede bodemgesteldheid, 
de wijze van telen, het tijdstip en de manier van oogsten en de 
verwerking van de kruiden tot aan de manier van bewaren. Uit-
gangspunt om kwaliteit te verkrijgen is voor de telers een oor-
spronkelijke plant in zijn natuurlijke omgeving. De teler past de 
omstandigheden zoveel mogelijk aan de natuurlijke behoeften 
van de plant aan. 

Kwaliteit is wat het teeltproces betreft voor de telers het vanzelf-
sprekende gevolg van een plant die zich op een natuurlijke wijze 

Wat heet kwaliteit? 
Biologische kruidentelers over kwaliteit bij 

gezondheidsbevorderende kruiden 

JEANNETTE BULECA-SPANJAARD | Fytotherapeuten werken het liefst met kwalitatief hoogwaardige producten. Maar wat 
bepaalt de kwaliteit van fytotherapeutica eigenlijk? Er lijkt wel consensus te bestaan over het gegeven dat kwaliteit 
een voorwaarde is voor het maken van betrouwbare en effectieve middelen, maar over de exacte definitie van wat 
kwaliteit is in relatie tot de werkzaamheid, lijkt geen consensus te bestaan. In een veldstudie werden de visies van 
kleine ambachtelijke telers op de kwaliteit van hun product gepeild.

heeft kunnen ontwikkelen, op de manier die bij de betreffende 
soort hoort en daardoor zoveel mogelijk zijn natuurlijke eigen-
schappen behoudt. 

In een natuurlijke omgeving horen geen chemicaliën als kunst-
mest. Kunstmest jaagt de groei van de plant op en de geïnter-
viewde telers willen dat juist niet; zij willen de natuurlijke groei 
die noodzakelijk is voor kwaliteit. Ook chemicaliën als pesticiden 
verstoren de plant en zijn omgeving en kunnen terecht komen 
in het eindproduct en stroken daarom niet met het idee van de 
telers van een kwalitatief goed product. 

De telers geven daarbij aan dat het bodemleven een belangrijke 
factor is die aandacht vraagt. Zij gebruiken daarom vaak lang 
doorgecomposteerde compost of mest en geen kunstmest of 
chemische bestrijdingsmiddelen omdat deze het bodemleven 
verstoren. Verder vinden zij het belangrijk dat de bemesting 
aangepast wordt aan de behoefte van de plant. Deze behoefte 
verschilt per soort.

Ook diversiteit in planten en dieren wordt als belangrijk punt 
genoemd. Diversiteit zorgt voor een natuurlijke omgeving 
waar ziektes en plagen geen kans krijgen en daarmee ook voor 
gezonde planten. Ook waar mogelijk wisselteelt toepassen, kan 
ziektes voorkomen. Wel geven veel telers aan dat bij kruiden min-
der vaak wisselteelt nodig is dan bij groenten.

Biologisch telen hangt samen met en draagt eigenlijk zorg voor 
bovenstaande punten, het is hier onlosmakelijk mee verbonden. 
Ook hangen de thema’s onderling nauw samen (zie diagram). Een 
goed bodemleven zorgt er bijvoorbeeld voor dat planten voe-
dingstoffen beter op kunnen nemen en zorgt ook voor gezon-
dere planten. Voor een goed bodemleven is het weer nodig dat 
de bodem aangevuld wordt en dat er geen chemische bestrij-
dingsmiddelen en kunstmest gebruikt worden, etcetera. 

OOGSTEN

Het moment van oogsten is belangrijk en kan een enorm verschil 
maken voor de kwaliteit. Het moet droog weer zijn én planten 
hebben een optimum. Telers vertellen verschillende dingen over 
dit optimum: 

‘Planten moeten op hun best zijn: dat kun je zien, ruiken en proeven.’ 

‘De planten moeten geoogst worden net voor het moment dat ze op 
hun mooist zijn, omdat de groei nog doorgaat tijdens het drogen.’  »
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Diagram Telers over kwaliteit  
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FIGUUR 1 | Biologische telers over kwaliteit
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‘Planten hebben een optimum en om dat optimum te kennen is erva-
ring met de planten nodig.’ 

Het optimum verschilt per plant en plantendeel en hangt ook af 
van het gebruik. Van sommige planten kan het hele seizoen door 
geoogst worden en van anderen moet binnen één of twee dagen 
geoogst worden. Telers vertellen dat het daarom belangrijk is om 
de planten nauwlettend en constant te blijven observeren.

DROGEN EN BEWAREN

Op één teler na drogen telers zelf hun producten. Ook de manier 
van drogen is volgens de telers erg belangrijk voor de kwaliteit 
van het eindproduct. Dit is ook een proces dat goed in de gaten 
gehouden moet worden. De optimale temperatuur en drogings-
snelheid kunnen variëren per plant en per plantendeel. Een te 
hoge temperatuur, maar ook een te snelle of te trage droging kan 
verlies van inhoudsstoffen veroorzaken.

Ook de manier van bewaren is belangrijk om een goede kwaliteit 
te handhaven. Bewaren moet in een droge omgeving gebeuren, 
buiten direct licht en op de goede temperatuur. Vooral niet te 
koud, maar ook bij te hoge temperaturen loopt de kwaliteit terug.

KWALITEIT BEMERKEN

De zintuigen zijn zeer belangrijk om kwaliteit te bemerken en 
te beoordelen, aldus de telers. Kruiden worden organoleptisch 
beoordeeld. Geur noemen alle telers belangrijk. Een paar telers 
noemen ‘proeven’ als eerste. Andere telers willen niet alles proe-
ven en gaan op de geur en de kleur af. De smaak hangt samen met 
de geur en kleur aldus veel telers.

Behalve de kleur van het gedroogde kruid, is de kleur van de thee 
ook belangrijk volgens een aantal telers. Van kruiden die goed 
geuren, smaken en een goede kleur hebben heeft men minder 
nodig voor de bereiding van thee of voor oliën of crèmes, en ook 
dit laatste is volgens de telers een kenmerk van kwaliteit. 

Goed zorgen voor dit hele proces zorgt ervoor dat het met de 
inhoudsstoffen ook goed zal zitten, vinden de telers. Hier drukt 
zich de kwaliteit in uit. Inhoudsstoffengehaltes (zoals van de 

Europese Farmacopee of van DAB) kunnen referentiewaarden 
zijn, maar inhoudsstoffen-eisen kunnen juist ook aan kwaliteit af 
doen omdat het uitnodigt tot ‘knoeien’ met planten, waardoor het 
product geen natuurlijk plantenproduct meer is. Zo wordt bijvoor-
beeld het achteraf bijmengen van een of enkele inhoudsstoffen 
gezien als een stap naar een ongebalanceerd extract. De telers 
hoeven overigens niet aan de Europese Farmacopee eisen te vol-
doen, omdat zij geen farmaceutische grondstoffen produceren.

De telers uit dit onderzoek telen zogenaamde wellness-produc-
ten, dat wil zeggen producten die onder de Warenwet vallen. De 
Warenwet-eisen zijn veiligheidseisen en gaan over wat er niet in 
kruiden(producten) mag zitten. In deze zin scheppen deze regels 
alleen randvoorwaarden. Ze omschrijven of bevorderen geen 
kwaliteit in de zin die de telers bedoelen. 

De voor dit onderzoek bezochte telers respecteren de op veilig-
heid en hygiëne gerichte eisen van de Warenwet, maar op zich 
geven deze eisen geen ondersteuning bij het streven naar de door 
hen gewenste optimale kwaliteit. Ook de Farmacopee-richtlijnen 
geven voor de telers geen goede handvaten voor de kwaliteits-
borging van de door hen geproduceerde wellness-producten. 

AANBEVELINGEN

Gevreesd wordt dat de voortschrijdende regelgeving het werk 
van kleinere telers en ambachtelijke kruidenverwerkers steeds 
meer dreigt te belemmeren, of zelfs op den duur onmogelijk zal 
maken. Daarom wordt aanbevolen dat deze producenten via het Her-
boristengilde en de NVF samen gaan werken om voor hun specifieke 
korte ambachtelijke ketens passende veiligheids- en kwaliteitseisen 
te formuleren. Dit kan er voor zorgen dat deze telers en hun werk een 
gerespecteerde plaats krijgen dan wel behouden in de Nederlandse 
economie en de volkscultuur. Hierdoor kan kennis en ervaring ook in 
de toekomst behouden blijven en blijven er voor de consument (en 
therapeut) meer keuzemogelijkheden over.  

Mr. Jeannette Buleca-Spanjaard, Bsc CAM rondde 
in 2016 de Bsc-opleiding CAM af bij Saxion Next 
met als specialisatie fytotherapie. Reacties naar: 
jbulecaspanjaard@gmail.com
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RISICO OP VITAMINE B12-TEKORT BIJ VEGETARIËRS 

Vitamine B12 is een complexe, wateroplosbare vitamine en komt 
voor in voedingsstoffen van dierlijke oorsprong zoals vlees, melk, 
eieren, vis en schelvis. Vegetariërs hebben dan ook een hoger risico 
op een vitamine B12-tekort dan niet-vegetariërs, zelfs als zij wel melk-
producten en eieren eten. Bij het koken of anderszins verhitten van 
eieren loopt de biologische beschikbaarheid van vitamine B12 terug 
tot 3,7- 9.2% van de oorspronkelijke hoeveelheid. Bij de bereiding 
van kaas resteert nog 20-60% van de oorspronkelijke hoeveelheid 
vitamine B12 in de melk. Veganisten hebben een nog groter risico op 
een vitamine B12-tekort dan vegetariërs.

Lange tijd werd gedacht dat vitamine B12 niet voorkomt in plantaar-
dige voedselbronnen. Toch blijken er vitamine B12-bronnen te zijn 
onder enkele paddenstoelen- en zeewiersoorten. Vooral bepaalde 
norisoorten (Porphyra spp.) zouden een geschikte bron kunnen zijn 
waarmee vegetariërs hun vitamine B12-inname op peil kunnen hou-
den, of kunnen aanvullen. De natuurlijke vormen van vitamine B12 

Nori: een plantaardige vitamine 
B12-bron voor vegetariërs

SOPHIEKE NIJHUIS-BOUMA, LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE | Vitamine B12, of cobalamine, behoort tot de structuurgroep van de 
corrinoïden. Corrinoïden worden geproduceerd door bacteriën en daarvan hebben alleen de cobalaminen voor mensen 
een vitaminewerking. Tot enige jaren terug werd gedacht dat plantaardige voedingsmiddelen geen corrinoïden 
bevatten met vitamine-activiteit. Pseudovitamine B12 — corrinoïden die voor mensen geen vitamine B12-activiteit 
hebben — kunnen wel in behoorlijke hoeveelheden voorkomen in bepaalde plantaardige voedingsmiddelen, zoals 
spirulina. Volgens bevindingen van Japanse onderzoekers zijn er toch enkele plantaardige voedingsmiddelen aan te 
wijzen die als (aanvullende) bron voor vitamine B12 kunnen dienen. Dit artikel is een bewerkte samenvatting van een 
artikel van Fumio Watanabe et al. gepubliceerd in Nutrients [1].

zijn hydroxocobalamine en de co-enzymvormen methylcobalamine 
en adenosylcobalamine. Cyanocobalamine is een synthetische vorm 
van vitamine B12 die vaak gebruikt wordt in vitamine B12-tabletten.

VITAMINE B12 IN SHIITAKE

Binnen de eetbare paddenstoelen zijn er grote verschillen in 
vitamine B12-gehalte. Zo zijn in gedroogde vruchtlichamen van 
bepaalde boleten (Boletus spp.), grote parasolzwam (Macrolepiota 
procera), oesterzwam (Pleurotus ostreatus) en de kegelmorielje 
(Morchella conica) slechts sporen van vitamine B12 aanwezig. De 
vruchtlichamen van de hoorn van overvloed (Craterellus cornuco-
pioides) en de cantharel (Cantharellus cibarius) bevatten meer 
vitamine B12, ongeveer 1,09-2,65 μg per 100 g drooggewicht. De 
gecultiveerde paddenstoel shiitake (Lentinula edodes) bevat aan-
zienlijke hoeveelheden vitamine B12, variërend tussen 1,3-12,7 
μg/100 g drooggewicht (gemiddeld ongeveer 5,6 μg/100 g droog-
gewicht). Naast vitamine B12 bevat shiitake overigens een relatief 
grote hoeveelheid vitamine D2 en ijzer. 
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Voor een volwassene zou een dagelijkse consumptie van 50 g 
gedroogde shiitake nodig zijn om aan de aanbevolen inname van 
2,8 μg vitamine B12 per dag te voldoen. Dit is echter moeilijk vol te 
houden vanwege de hoeveelheid (dit komt namelijk overeen met 
500 g verse shiitake paddenstoelen) en daarnaast brengt het aan-
zienlijke kosten met zich mee. 

De in Nederland zeldzaam voorkomende pruikzwam (Hericium 
erinaceus) bevat behoorlijke hoeveelheden van een vitamine 
B12-analoog (C-lactone) die vrijwel niet opneembaar is voor men-
sen en die de werking van vitamine B12 tegenwerkt (vitamine 
B12-antagonist). 

NORI GOEDE BRON VAN VITAMINE B12

Diverse wieren (algen) zijn geschikt voor menselijke consumptie 
en kunnen daarmee bijdragen aan de inname van vitamine 
B12. Sommige wieren bevatten een relatief hoge hoeveelheid 
vitamine B12, zoals darmwier of groene nori (Enteromorpha sp.) en 
purperwier of paarse nori (Porphyra sp.), de twee meest gegeten 
zeewiersoorten. Porphyra groeit in brede maar dunne bladeren 
die variëren in lengte van 5 tot 45 cm. Koreaanse Porphyra bevat 
133,8 μg vitamine B12 per 100 g drooggewicht. Na roosteren bevat 
het nog ongeveer 51.7 μg/100 g drooggewicht. Eetbare Prophyra-
soorten bevatten de co-enzymvormen van vitamine B12 (methyl- 
en adenosylcobalamine) en/of hydroxocobalamine. Nori is bekend 
als ingrediënt van sushi en wordt daarbij vaak als gedroogde vellen 
gebruikt. Door roosteren verandert de zwart-paarse norikleur in 
diepgroen. Licht geroosterde nori-vellen kunnen ook als snack 
gegeten worden.

De veelgebruikte paarse norisoort Porphyra yezoensis kan (gemid-
deld) 77,6 μg vitamine B12 per 100 g drooggewicht bevatten. Dat 
deze Porphyra-soort vitamine B12-activiteit heeft in het lichaam 
werd aangetoond bij proefdieren die gevoerd werden met deze 
norisoort [1]. 

Ook werd bij enkele kinderen tussen de 7 en 14 jaar oud, die al 4 
tot 10 jaar op een veganistisch voedingspatroon leefden en die 
dagelijks 2 tot 4 g nori aten (1 nori-vel weegt doorgaans 2,8 g), 
geen enkel geval van een vitamine B12-tekort geconstateerd 
[1]. Veganisten die nori en wilde paddenstoelen te eten kregen, 
in aanvulling op volwaardige, ongeraffineerde en biologische 
voeding, hadden normale bloedspiegels van vitamine B12, holot-
ranscobalamine, homocysteïne en een normaal bloedbeeld, maar 
hadden wel verhoogde spiegels van methylmalonzuur, wijzend 
op een marginale voorziening van vitamine B12 [2]. Deze veganis-
ten namen geen voedingssupplementen en kregen dagelijks 2,4 
μg vitamine B12 via nori binnen en 0,7 μg via de paddenstoelen. 
Het vitamine B12-gehalte van de nori (P. yezoensis) was 106 μg/100 
g drooggewicht en dat van de paddenstoelen bedroeg 2,2-8,5 
μg/100 g drooggewicht.

Ook het aan Porphyra verwante roodwier Bangia atropurpurea, dat 
op lokale markten in Taiwan puur wordt aangeboden en in Nieuw-
Zeeland in een melange met P. cinnamonea en P. virididentata, 
bevat redelijke hoeveelheden vitamine B12 (ca. 28 resp. 12 μg 
vitamine B12 per 100 g drooggewicht). Dat de hier besproken 
wieren vitamine B12 bevatten is het gevolg van het feit dat deze 
wieren vitamine B12 nodig hebben voor hun groei. Andere eetbare 
wiersoorten bevatten geen of hoogstens sporen van vitamine B12. 

Consumptie van rood- of purperwier zorgt tegelijkertijd voor de 
opname van vitamine A.

Het groenwier Chlorella werd in het midden van de vorige eeuw 
ontdekt als bron van eiwitten en vitaminen, waaronder vitamine 
B12, wat leidde tot de productie van Chlorella-tabletten. Het vita-
mine B12-gehalte van verschillende merken tabletten loopt echter 
sterk uiteen (van nul tot enkele honderden microgrammen per 100 
g drooggewicht). 

Blauwwieren zoals Spirulina, Aphanizomenon en Nostoc zijn 
geen geschikte bronnen van vitamine B12 voor veganisten of 
vegetariërs, omdat zij pseudovitamine B12 bevatten die geen 
vitamine-activiteit heeft voor mensen.

Naast een substantiële vitamine B12-inname via paddenstoelen en 
wieren, is het ook mogelijk om via vitamine B12-bemesting tijdens 
de teelt te zorgen voor een hoger vitamine B12-gehalte in groen-
ten zoals spinazie, maar deze kunstmatige toevoeging kan haaks 
staan op de uitgangspunten van een vegetarische levenswijze. 

Na het onderzoeken van vitamine B12-gehaltes in plantaardige 
voedingsbronnen, komen Watanabe et al. tot de conclusie dat nori, 
als gedroogde nori-vellen, voor vegetariërs de meest geschikte 
vitamine B12-bron is die momenteel beschikbaar is. Met een 
gehalte van ongeveer 77,6 μg vitamine B12 per 100 g drooggewicht 
voorziet de consumptie van ongeveer 4 gram gedroogde paarse 
nori (1,5 nori-vel) in de aanbevolen hoeveelheid voor vitamine B12 
(2,8 μg/dag voor volwassenen).

Opgemerkt dient te worden dat uitgebreider onderzoek bij meer 
mensen deze conclusie nog verder zou moeten bevestigen. Daar-
bij dienen alle parameters voor de vitamine B12-status bekeken te 
worden (bloedspiegels van vitamine B12, holotranscobalamine, 
homocysteïne, methylmalonzuur en het totale bloedbeeld). 

REFERENTIES | [1] Watanabe F, Yabuta Y, Bito T, Teng F. Vitamin B-containing plant food 
sources for vegetarians. Nutrients 2014;6(5):1861-73. [2] Schwarz J, Dschietzig T, Schwarz 
J, Dura A, Nelle E, Watanabe F, Wintgens KF, Reich M, Armbruster FP. The influence of a 
whole food vegan diet with Nori algae and wild mushrooms on selected blood parame-
ters. Clin Lab. 2014;60(12):2039-50.
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Springfield Nutraceuticals, Oud-Beijerland. 
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RECTIFICATIES

In het openingsartikel van de vorige editie, jaargang 29, nr. 1 
(interview met Marij Schüsler) staat de volgende zinsnede: ‘Na 
tien jaar Rudi Labadie, zes jaar Johan van Meer en twaalf jaar Kees 
Beukelman (...)’. Excuses aan de betrokkenen; dit had moeten zijn: 
‘Na acht jaar Rudi Labadie, acht jaar Johan van Meer (...)’.

In dezelfde editie staat in het kader op pagina 8 over policosanol 
een foutieve eerste zin, die suggereert dat policosanol tot de 
fytosterolen zou behoren. Dit is onjuist. Policosanol is een mengsel 
van langketenige alcoholen; dit zijn geen steroïde verbindingen 
zoals fytosterolen (en cholesterol).

Geldersekade 67, 1011 EK Amsterdam   
020 - 521 81 50  shenzhou-university.com

Shenzhou Open 
University of TCM

Shenzhou Open University of TCM
Shenzhou Open University of TCM

  26 jaar expertise    
  Erkend en 
 professioneel    

  Stage in eigen kliniek    
  Part-time basis   
  Ook Nederlandstalig

TCM-Beroepsopleidingen 

Acupuncturist 
Tuina Therapeut 
Herbalist
Tevens CPION/SNRO goedgekeurde opleiding 
medische basiskennis

Als een van de beste onderwijsinstellingen van Traditionele 
Chinese Geneeskunde in Nederland, bieden wij een unieke 
curriculum aan. Wij bieden een compleet pakket van 
opleidingen en stage.

COLOFON

Het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (NTvF) 
wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor 
Fytotherapie (NVF). Een abonnement kost per jaar (vier 
uitgaven) € 46,50 (prijs 2016) en is kosteloos voor leden 
van de NVF. Prijs buitenlands abonnement op aanvraag. 
Zie voor redactiestatuut en auteursrichtlijnen www.fyto.
nl, onder Tijdschrift. ISSN 1384-8925

REDACTIE: drs. A.S. van der Aa, drs. A.G.M. van 
Asseldonk, dr. P. Becker, M. de Jong MSc, M. van Kregten 
Msc, drs. L.K. de Munck-Khoe, ir. A.S. Nijhuis-Bouma, dr. 
E. van den Worm (eindredactie).  

OPMAAK: Maartje de Goede & Sido Dekker 
(maartjedegoede.nl & sidographics.com)

REDACTIE-BUREAU: M.N. Zijlstra (nvf@fyto.nl), 
Karel Marxstr 101, 6663 LA Lent. 
Tel. 06-53593509 (A. van Asseldonk).  

LEDEN- EN ABONNEE-ADMINISTRATIE: NVF t.a.v. Groot-
boek, St. Annastraat 48, 6524 GE Nijmegen (nvf@fyto.nl).  

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: JN/Media Sales, Deventer. 
Tel. 0570-516873;  info@jnmediasales.nl. 

NVF-BESTUUR: dr. S.F.A.J. Horsten, M. Houben, drs. D. 
Meijer, dr. M.T.I.W. Schüsler-van Hees (voorzitter) nvf@fyto.nl; 
Margrietstraat 9, 5121 XL Rijen. Tel. 06-17 28 82 68.

© NVF, 2016 Artikelen in het NTvF of gedeelten daarvan 
mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de 
redactie worden overgenomen. 

WBP-VERKLARING | Indien u geen NVF-lid of NTvF-abon-
nee bent, ontvangt u deze editie van dit tijdschrift omdat 
u als relatie in onze database staat. Het NVF-bestuur 
vindt het belangrijk dat u op de hoogte wordt gehouden 
van onze activiteiten en van de ontwikkelingen die in 
deze editie beschreven staan. U ontvangt alle edities of 
incidenteel een editie van het NTvF gratis. De toezending 
kan onregelmatig zijn. Wilt u verzekerd zijn van tijdige 
toezending en/of u wilt de vereniging steunen dan vragen 
we u abonnee of lid te worden. Mocht u geen prijs stellen 
op deze toezending of wilt u helemaal uit ons bestand 
verwijderd worden, geef dit dan door aan de NVF-admi-
nistratie, bij voorkeur via nvf@fyto.nl. De NVF stelt haar 
adressenbestand nooit ter beschikking van derden.



Partner Met dank aan

ZUIDERZEEMUSEUM
ENKHUIZEN

Fo
to

: M
aa

rt
en

 S
ch

et
s



Natuurlijke pijnstiller voor 
gewrichten en 

bij reuma

Veel mensen met reuma slikken pijnstillers 
om soepel te kunnen bewegen. Er is ook een 
natuurlijke ondersteuning.

Bij reumatische pijn
Atrosan tabletten* van A.Vogel is een natuurlijke 
pijnstiller bij milde gewrichtspijn en reumatische 
pijn zoals artrose, artritis, fi bromyalgie en jicht. 
Het advies is de tabletten minimaal 4 weken 
achtereen te gebruiken. Ze kunnen naast 
reguliere geneesmiddelen worden gebruikt.**

Het Balance magazine van A.Vogel over pijnlijke gewrichten 
en reuma staat vol met praktische informatie, tips, nieuwe 
inzichten en ervaringsverhalen.
Vraag GRATIS aan op avogel.nl/magazine

GRATIS magazine 
over reuma

Meer weten? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900 - 246 46 46 of kijk op avogel.nl
*  Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Harpagophytum procumbens. De toepassing is uitsluitend 
gebaseerd op traditioneel gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. ** Overleg eerst met uw arts.
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