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De NatuurApotheek® 

Oosterse en Westerse Fytotherapeutica en Orthomoleculaire preparaten ten behoeve 
van de Natuurgeneeskunde. De NatuurApotheek is een erkende apotheek (AGB10040), 
welke als doel heeft de hoogste kwaliteit natuurlijke geneesmiddelen tegen de laagste 
prijs aan te bieden. 

De Filosofie van de NatuurApotheek®
De filosofie van de NatuurApotheek® is dat een effectieve therapie voor de patiënt alleen ge-
waarborgd kan zijn na tussenkomst door een specialist. Wij verwijzen patiënten altijd naar een 
gespecialiseerde voorschrijver voor het stellen van de diagnose en het bepalen van de medicatie.
De NatuurApotheek® maakt vervolgens een bereiding op maat op natuurlijke of orthomoleculaire 
basis. Door continue de voorgeschreven therapie bij de patiënt te volgen kan de specialist bepa-
len of het wenselijk is de therapie te herhalen of bij te stellen. Door deze werkwijze - bereiding 
op maat op voorschrift van een specialist - streeft de NatuurApotheek® er naar de patiënt zo 
snel mogelijk terug te brengen in een gezonde balans.

farmacie op maat

waar traditie en wetenschap samengaan  
uit respect voor de mens

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

sinds 1982

Uniek concept 
De NatuurApotheek® is een uniek concept. Als erkende apotheek is zij uw gids voor natuurge-
neeskundige, orthomoleculaire en mycologische receptuur. Zij bereidt receptuur op maat voor 
de individuele patiënt en verstrekt unieke merkproducten: Oosters of Westers, enkelvoudig 
of samengesteld en in iedere gewenste vorm en hoeveelheid, met de hoogste kwaliteit en 
veiligheid; daar waar traditie en wetenschap samengaan, in dienst van en uit respect voor de 
patiënt. De NatuurApotheek® werkt alleen met gecontroleerde en gestandaardiseerde grond-
stoffen die zijn voorzien van een analysecertificaat dat voldoet aan de Europese Farmacopee, 
aan een andere in Europa erkende farmacopee of aan een monografie die voldoet aan de laatste 
wetenschappelijke maatstaven. Controleerbaarheid en veiligheid zijn daarmee op het hoogst 
denkbare niveau verankerd. 

Samenwerking
De NatuurApotheek® probeert samen met therapeuten, artsen en apothekers de kwaliteit van de 
natuurgeneeskunde verder te versterken en de veiligheid te waarborgen, zonder de mogelijkhe-
den te negeren van de Westerse geneeskunde.  

Receptbestellingen die vóór 12.00 uur binnen komen, 

 worden nog diezelfde dag verwerkt en verzonden (als alle

grondstoffen voorradig zijn).

Drs. Edwin G. Lipperts, Apotheker 

U bent van harte welkom in onze apotheek. 
Elke laatste woensdag van de maand organiseren 
wij een rondleiding van 10.00 - 13.00 uur. Graag 
reserveren per e-mail.
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Ten geleide

Dit nummer heeft etnobotanie als thema. Etnobotanie 
onderzoekt de relaties tussen mens en plant. Bijzonder 
intense en daardoor boeiende relaties ontstaan tussen 
psychoactieve planten en mensen. Met name de culturele 
context speelt daarin een grote rol. Wanneer die context 
verlaten wordt, gaat het geneesplanteffect over in recrea-
tieve toepassing, alhoewel de grens tussen de twee soms 
vaag is: Drugs, in de dubbele betekenis van het Engelse 
woord. De effecten hiervan op de samenleving kunnen zo 
groot zijn dat veel overheden een streng verbod instellen.
Oorlogen werden en worden gevoerd met planten als 
inzet. Zoals de opiumoorlog van Engeland tegen China 
halverwege de 19e eeuw, waarbij Engeland de lucratieve 
smokkelhandel van opium niet wilde opgeven, terwijl 
China dit verbood.

Rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw 
kwamen de eerste wetten en verboden voor stoffen als 
cocaïne en heroïne. Voorheen mochten deze vrijelijk 
gebuikt worden in zelfzorgmiddelen. Bijna een eeuw na 
de eerste war on drugs verklaarde de V S opnieuw deze 
oorlog, deze keer ook aan de bronplant zelf. Dit had onder 
meer de vernietiging van cocaplantages in Bolivia, Peru 
en Colombia tot gevolg. De gedachte hierachter is dat 
met de uitroeiing van de plant de drugs van de markt 
verdwijnen en daarmee ook het gebruik ervan. In de rea-
liteit werkte dit niet: de teelt van coca heeft zich simpel-
weg verplaatst. Bovendien concludeerden Werb et al. in 
het British Medical Journal (2013) dat: ‘During the past two 
decades, the supply of major illegal drugs has increased, as 
measured through a general decline in the price and a gene-
ral increase in the purity of illegal drugs in a variety of set-
tings.’ President Obama gaf in 2009 het mislukken van de 
gevoerde strategie openlijk toe.

Op 19 april 2016 vergaderden de VN opnieuw over deze 
kwestie in de U N General Assembly Special Session on 
Drugs. Een wereldwijde oproep, ondertekend door 2000 
invloedrijke mensen, om te stoppen met de geldverslin-
dende en zinloze war on drugs ging hieraan vooraf. Maar 
de V N hebben de oorlog niet stopgezet. Te veel landen 
hechten aan hun strenge antidrugspolitiek, soms inclusief 
de doodstraf. 

Wat zijn nu drugs? Volgens een RIVM-rapport uit 1999 zijn 
dat ‘energizers, relaxing herbs, aphrodisiacs and products 

with hallucinogenic properties’. Plantaardige drugs zijn 
meestal van oorsprong gewone geneesplanten: the medi-
cine of the people. De Nederlandse opiumwet benoemt de 
plantengeslachten Papaver, Coca en Cannabis. Daarnaast 
bestaat de trend dat geneesplanten die ook recreatief 
gebruikt (kunnen) worden, zoals Ephedra spp., Sida spp. en 
Piper methysticum, steeds vaker worden verbannen uit de 
warenwet.

PAGINA 6 Cannabis sativa is een oorspronkelijk uit Azië 
afkomstige soort. De plant is in Nederland voor recrea-
tief gebruik sterk verankerd in de volkscultuur. De afge-
lopen twee decennia geldt dit ook voor het medicinale 
gebruik ervan. Bij discussies hierover raken de gemoe-
deren vaak flink verhit. De Nederlandse overheid heeft 
een teelt- en verkoopmonopolie op medicinale canna-
bis. Gelukkig worden patiënten de laatste tijd veel serieu-
zer genomen en meer betrokken bij de productontwik-
keling. Twee artikelen van Van Asseldonk, een interview 
met cannabisonderzoeker Arno Hazekamp en een artikel 
dat een diversiteit in meningen van patiënten toont, laten 
twee werelden zien die elkaar de laatste jaren voorzichtig 
beginnen te naderen.

PAGINA 15 De bladeren van Erythroxylum spp. (cocaplanten) 
worden al duizenden jaren gebruikt, zo laten archeologi-
sche vondsten zien. Dit gebruik vormt een inherent onder-
deel van de cultuur van oorspronkelijke volken in o.a. Boli-
via, Peru en Colombia. Van Kregten schreef een artikel 
over onderzoek naar enkele van de bekendste effecten.

PAGINA 19 Ondanks de oorlog tegen drugsplanten is de 
wetenschappelijke interesse ervoor niet afgenomen. De 
ook in Nederland therapeutisch gebruikte ayahuasca en 
psilocybine worden uitgelicht door Van Kregten. Het arti-
kel is een samenvattende bespreking van een systemati-
sche review van Dos Santos et al. over de klinische onder-
zoeken die hiermee - en met L S D - uitgevoerd zijn in de 
periode 1990-2015. 

PAGINA 22 Naast de ‘stoute plantjes’, zoals Hazekamp ze 
noemt, bespreken we in dit nummer enkele actuele 
zaken. Recente ontwikkelingen op gebied van etnofarma-
cologisch onderzoek zijn besproken op een internationaal 
symposium op 14 en 15 april 2016 in Leiden. Hiervan doen 
Nijhuis-Bouma en Van Kregten verslag.
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KORT BERICHT | Sinds 2002 is de verkoop van preparaten van 
de wortel van Piper methysticum G.Forst (kava kava) in de meeste 
Europese landen, waaronder Nederland, verboden. De verboden 
kwamen op gang na een Duits rapport dat een aantal gevallen van 
leverbeschadiging liet zien bij kavagebruikers. Kava is in landen 
waar de plant inheems is, zoals op de Fiji-eilanden, een veelge-
bruikte recreatieve drug. Omdat het heel goed angst- en span-
ningsverminderend werkt, trok het de aandacht van vooral Duitse 
farmaceutische firma’s. In een streven naar goedkope grondstof-
fen en effectievere extractiemethoden zijn echter waarschijnlijk 
door enkele firma’s ongelukkige keuzes gemaakt. Daarnaast 
zorgde vrije verkoop van kava voor recreatief gebruik. Dat werd 
niet op prijs gesteld door de meeste overheden. Dat het Duitse 
bureau voor de registratie van geneesmiddelen (de BfArM) het 
verbod overnam, verbaasde alle experts in de sector, ook de krui-
denexperts van de BfArM zelf. Een aantal Duitse fabrikanten heeft 
dit besluit vanaf het begin juridisch aangevochten. Zij stelden dat 
als kava uit de vrije verkoop genomen moest worden, het nog wel 
op recept verkrijgbaar zou moeten zijn. De voor medici beschik-
bare (synthetische) alternatieven zijn immers bewezen veel scha-
delijker en verslavender. In 2014 kregen deze fabrikanten van de 
rechter gelijk. Alhoewel er dus vanaf 2014 circa vijftien kavapro-
ducten (van zes firma’s) voor de Duitse medici beschikbaar zijn, 
worden deze niet voorgeschreven. De BfArM heeft namelijk zeer 
overdreven restricties hierbij aangebracht, zoals de verplichting 
om wekelijks de leverfunctie te laten controleren. Hiermee zijn de 
fabrikanten opnieuw naar de rechter gestapt.

Voor de kava-exporterende landen in de Stille Oceaan is het verlies 
aan exportinkomsten inmiddels gigantisch. Zij hebben dan ook 
samen met een aantal Europese fytotherapie-experts de handen 
ineengeslagen om te achterhalen wat nu precies het probleem is 
geweest bij de Duitse preparaten. Het betreft kennelijk een pro-
bleem dat zich nooit voordoet bij hun traditionele bereidingen 
en veelvuldig ceremonieel gebruik. In 2012 werd op de kavaconfe-
rentie in Vanuatu afgesproken om te werken aan kwaliteitscriteria 

voor kava. Experts maakten aannemelijk dat de problemen vooral 
zijn ontstaan door de combinatie van een minder veilige extractie-
methode (aceton) en verkeerd uitgangsmateriaal zoals kava-pee-
lings of het gebruik van de variëteit two-day, in plaats van de juiste 
noble-variëteit. 

Dr. Mathias Schmidt slaagde erin om in een beperkte periode in 
2015 intensief veldwerk te verrichten waarbij hij de verschillende 
kavavariëteiten in Fiji, Samoa, Tonga en op de Solomon eilanden 
in kaart bracht, en een groot deel van die van Hawaii en Vanuatu. 
Vervolgens is het kwantitatief (chemisch) en kwalitatief verschil-
lende profiel van de twee bovengenoemde variëteiten gedefini-
eerd door diverse Europese laboratoria, met medewerking van dr. 
Vincent Lebot en de kavawerkgroep in Vanuatu. Intussen worden 
de richtlijnen van de FAO en WHO voor de Good Agricultural and 
Collection Practice ingevoerd op de diverse plantages. De vol-
gende stap is de implementatie van deze kennis in de Europese en 
andere farmacopees en in de Codex Alimentarius. Hierna kan kava 
weer veilig terug in de Europese markt. 

BRONNEN | www.herbresearch.de en www.loopvanuatu.com; zie ook http://archief.
fyto.nl/berichten_2002.htm#Nederlands%20verbod%20op%20kava-kava
en een boek dat in 2014 verscheen van Lebot en Siméoni: Buveurs de kava.

Kava kava komt terug 
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Ten slotte vindt u zoals gewoonlijk enkele vaste rubrieken 
verspreid door deze editie. 

PAGINA 5 In de rubriek Korte berichten brengen we onder 
andere het laatste nieuws over kava kava. 

PAGINA 25 De column van Tedje van Asseldonk bespreekt 
deze keer piraten en cowboys.

PAGINA 28 Op 9 april 2016 vond er een voor de N V F belang-
rijke bijeenkomst plaats. Er werd feedback gevraagd van 
de leden op het gevoerde beleid en er werden lijnen voor 
de toekomst uitgezet. Tevens werd er afscheid genomen 

van de bestuursleden Kees Beukelman en Kiauw de 
Munck-Khoe en van bureauhoofd Tedje van Asseldonk. 
De laatste twee blijven voorlopig nog zeer actief voor dit 
tijdschrift. De N V F-leden hebben al een inhoudelijk ver-
slag ontvangen van het nieuwe bestuur. Voor deze edi-
tie schreef Wauters-Hermans een verslag over de bijeen-
komst en Van Kregten stelde een foto-impressie samen.

Wij hopen dat u de geboden informatie de moeite waard 
vindt en kunt gebruiken bij uw werk. 

Reacties en vragen zien we graag tegemoet.
Tedje van Asseldonk en Maaike van Kregten
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« Is de cannabisplant een typisch Nederlands 
volksgeneeskundig kruid?

» Nee, dat denk ik niet. Nederland heeft al wel lang een traditie in 
recreatief cannabisgebruik, maar het medicinale gebruik is hier 
nog maar een paar decennia oud. In bijvoorbeeld India wordt het 
al veel langer toegepast. Medicinaal en recreatief gebruik van een 
plant zijn twee verschillende dingen. Er kan een mate van overlap 
zijn tussen deze twee, bijvoorbeeld als iemand als drugsgebruiker 
wordt gezien, terwijl het eigenlijk om zelfmedicatie gaat. Dat zie je 
ook wel met andere psychoactieve planten. We hebben daar bij-
voorbeeld de pijnstillende opiaten uit opium (Papaver somniferum 
L.) aan te danken.

« Welke patiëntenpopulaties gebruiken 
cannabis als medicijn? 

» Dat wordt niet rechtstreeks ergens geregistreerd. Natuurlijk zijn 
er de kwantitatieve gegevens over het gebruik van cannabis op 
recept via de Stichting Farmaceutische Kerngetallen, maar daarbij 
zijn de indicaties niet bekend. Deze zijn wel af te leiden uit zaken 
als comedicatie en uit enquêtes die bijvoorbeeld het Bureau Medi-
cinale Cannabis (BMC)* en ikzelf organiseren. Het blijkt vooral te 
gaan om patiënten met chronische pijn, spanning of angst, verlies 

van eetlust, depressie of slaapproblemen. Er is palliatief gebruik bij 
bijvoorbeeld kanker, AIDS en multiple sclerose. De groep gebrui-
kers buiten de officiële verstrekking om kom je vooral tegen op 
internetfora. Pas sinds de laatste jaren wordt hier etnobotanisch 
beschrijvend onderzoek naar gedaan, ook internationaal. Zo 
was ik een aantal jaren betrokken bij de grootste internationale 
enquête naar cannabis ooit, waarbij we bijna duizend patiënten 
uit 31 landen wisten te interviewen. Op dit moment werkt een van 
mijn studenten aan een enquête onder Nederlandse gebruikers. 
We hebben nu al meer dan achthonderd responses. Uit de eerste 
resultaten blijken er behoorlijke verschillen te zijn tussen patiën-
ten die het op recept gebruiken versus degenen die met zelfme-
dicatie bezig zijn. 

« Welke zorgverleners mogen medicinale-
cannabis voorschrijven en afleveren?
 
» Afleveren kan elke apotheek in Nederland, via het BMC. Als de 
apotheek het niet op voorraad heeft, dan kan het altijd binnen 24 
uur geleverd worden via een medicijndistributeur. Voorschrijvers 
zijn alle beroepsgroepen die geneesmiddelen mogen voorschrij-
ven, waaronder huisartsen en specialisten. De fytotherapeuten 
die geen arts zijn vallen hier niet onder.

« Worden medicinale cannabis en verwante producten,
 zoals een hiervoor aanbevolen kruidenverdamper, 
voor patiënten die het nodig hebben vergoed 
door de zorgverzekeraars?
 
» Alhoewel het College van Zorgverzekeringen deze producten in 
2003 niet in het basispakket opnam omdat zij het geen ‘rationele 
farmacotherapie’ vond, zijn er in de loop der jaren steeds meer 
maatschappijen die wel vergoeden. Het betreft dan de cannabis 
die door specialisten (en vaak ook huisartsen) wordt voorge-
schreven en soms worden ook de verdampers vergoed (de Volca-
no-verdamper is als medisch hulpmiddel geregistreerd). Meestal 

Cannabis, een bijzonder geneeskruid 
Interview met Arno Hazekamp

 »

TEDJE VAN ASSELDONK | Biofarmaceutisch wetenschapper Arno Hazekamp is in 2007 in Leiden gepromoveerd op 
onderzoek naar de medicinale inhoudsstoffen van Cannabis-variëteiten (Cannabis sativa L.). Zijn onderzoek 
duurde zes jaar en resulteerde in acht publicaties. In die periode is het hem gelukt om veel relevante kennis over 
kwaliteitsaspecten van medicinale cannabis te verzamelen. Arno werkt als zelfstandig consulent, maar is - eerst als 
wetenschappelijk medewerker en later als consultant - verbonden aan de firma Bedrocan. Deze Nederlandse firma, 
die inmiddels ook vestigingen heeft in Canada en Tsjechië, is op dit moment de enige legale Europese producent 
van cannabis voor medicinaal gebruik. Recent schreef Arno een informatief boekje voor patiënten en zorgverleners, 
dat de wetenschappelijke en maatschappelijke stand van zaken op het gebied van medicinale cannabis begrijpelijk 
samenvat. De brochure Medicinale cannabis; een introductie bespreekt naast de inhoudsstoffen en de werking van die 
stoffen via receptoren in het lichaam vooral de stand van zaken in het klinisch onderzoek en ook praktische zaken zoals 
beschikbare variëteiten, toedieningsvormen en bijwerkingen van de cannabisplant. Als expert in kwaliteitsbepaling 
van medicinale cannabis en voormalig bestuurslid van de International Association for Cannabinoid Medicines (IACM) 
is Arno inmiddels internationaal bekend geworden.

AFBEELDING | dr. Arno Hazekamp, cannabisonderzoeker



7  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 29e jaargang, nr 3, zomer 2016

gebeurt dat vanuit de aanvullende verzekering. Er is inmiddels 
veel hoogwaardig onderzoek gepubliceerd dat het rationele 
gebruik bij diverse aandoeningen, zoals neuropathische pijn, MS, 
glaucoom en het Gilles de la Tourette-syndroom ondersteunt. 
Een aanvullende reden waarom steeds meer verzekeraars het ver-
goeden, is dat cannabis vaak goedkoper blijkt dan de gangbare 
geregistreerde medicijnen. In veel gevallen vraagt de patiënt er 
zelf om. Het sommetje kan dan snel gemaakt worden: een win-win 
situatie. 

« Waarom zijn er nog steeds patiënten die 
kiezen voor het halen van hun medicatie 
bij smartshops of coffeeshops?

» Het is niet altijd een vrije keus; een aantal artsen weigert het voor 
te schrijven. Dat aantal daalt gelukkig wel. Aanvankelijk was ook 
de prijs een probleem, maar die ligt nu per gram vaak hoger in de 
coffeeshops dan bij de apotheek. Er is een kleine groep die prin-
cipieel bezwaar heeft tegen de reguliere teeltmethode waarbij 

gammadoorstraling wordt gebruikt om de oogst te steriliseren. 
Hierbij wil ik wel aantekenen dat de voor het BMC geproduceerde 
cannabis gegarandeerd vrij is van pesticiden, schimmels, bacte-
riën en zware metalen. Bij de andere producten, ook al worden ze 
biologisch genoemd, ontbreekt meestal de controle hierop. Ook 
is dan vaak sprake van microbiologische vervuiling met bijvoor-
beeld schimmels. Voor bepaalde patiënten kan dat, bijvoorbeeld 
bij inhalatie, een gezondheidsrisico inhouden.

Daarnaast vertellen patiënten vaak dat ze meer baat hebben bij 
specifieke variëteiten. Wij hebben dit altijd serieus genomen en 
indien we na onderzoek duidelijke verschillen in inhoudsstoffen 
vonden (zie tabel 1, red.), probeerden we daar ook met nieuwe 
variëteiten op in te spelen (zie tabel 2, red.). Het einde van deze 
ontwikkeling is er nog lang niet, want er zijn veel ziektes en veel 
typen patiënten; door middel van de verschillende variëteiten 
kunnen steeds meer mensen geholpen worden. Met name de 
medicinale verschillen tussen de zogenaamde sativa- en indi-
ca-types van cannabis, waarbij de terpenen mogelijk een grote 

GROEP STOF AFK. RECEPTOR * % ** STRUCTUURFORMULE EFFECTEN (O.A.) * 

Cannabinoïden*** delta-9-tetrahydro-
cannabinol

THC CB-1 0-25% High worden; eetlusttoename, tegen misselijkheid, 
braken, bevordert slaap, bij overdosis hallucinogeen; 
pijnstillend i.s.m. andere cannabinoïden

(> 113, hier enkele 
belangrijke voorbeelden)

cannabidiol CBD CB-2 0-9% Pijn- en ontstekingsremming; waarschijnlijk anticarci-
nogeen; vermindert psychotrope bijwerkingen THC

cannabigerol CBG α2-adrenergic 0-4% Procursor van de andere cannabinoïden; antiglaucoom; 
gaba-remming; ontstekingsremmend; spierontspan-
nend, antitumorwerking

tetrahydrocanna-
bivarin

THCV CB-1 CB-2 0-8% Vermindert bijwerkingen THC, bijv. remt eetlust; 
anti-epileptisch

cannabichromene CBC 0-2% Ontstekingsremmend, botgroeistimulerend, 
antidepressief

Terpenen**** myrceen - adenosineA2A 0-0,065% Sedatief, anxiolytisch, ontstekingsremmend, aarde-/
kruidnagel-/muscusgeur

(>120, hier enkele 
voorbeelden)

alfa-pineen en 
beta-pineen

- GABA-A 0-0,02% Ontstekingsremmend, anti-astmatisch, alertheid 
verhogend, dennengeur

beta-caryophyleen - CB 2 0-0,03% Anxiolytisch; antidepressief; ontstekingsremmend, 
maagbeschermend, hopgeur

limoneen - adenosineA2A 0-0,04% Gewichtsverlies, tegen hoest, citrusgeur

* Het betreft accentverschillen, vrijwel alle inhoudsstoffen van cannabis hebben zeer belangrijke 
interacties, werken op meerdere receptoren en oefenen hun effect vaak slechts in aanwezigheid van 
ook bepaalde andere stoffen uit. CB-1 en CB-2 zijn twee specifieke receptoren voor cannabinoïden. De 
eerste heeft vooral relatie tot hersenactiviteit, de tweede meer tot het perifere zenuwstelsel en het 
immuunsysteem. 
** Betreft het percentage dat in het simplex aanwezig is, op basis van het drooggewicht van de 
vrouwelijke bloemen. Wereldwijd zijn er honderden variëteiten beschikbaar met elk hun eigen profiel. 
Door kruising worden constant andere mogelijkheden verkend, dus deze percentages zijn indicatief 
(voor dit moment).
*** De cannabinoïden zitten in de plant als zuren en worden door verhitting in een actieve vorm 
omgezet (decarboxylering). Cannabinoïden zijn kwantitatief belangrijk in de bloemen (de hars is circa 
25% van het simplex, een groot deel daarvan is THC), maar er zijn ruim 400 cannabisstoffen beschreven 
waarvan ruim 100 cannabinoïden en eveneens ruim 100 terpenen.

**** Verse cannabis bevat ca 1% aromatische verbindingen, dit zijn voor 80-90% monoterpenen. 
Na het drogen maken de aroma’s nog circa 0,1% van het gewicht uit en betreft het voor circa 50% 
sesquiterpenen.

Dosering: Uitgaande van circa 16% THC(A) in het simplex, is een dagdosering die patiënten gebruiken 
globaal 0,5-5 gram. Voor elke patiënt moet echter de individuele optimale dosis en variëteit apart 
worden bepaald. Hierbij is het belangrijk om bij de start niet te gaan overdoseren. Bij gebruikers is 
bekend dat er de eerste keer weinig tot geen effect van THC lijkt te zijn, waardoor er dan een groter risico 
op overdoseren is (met ineens een enorm effect).

BRONNEN: o.a. www.wikipedia.com, www.whaxy.com, www.leafly.com, www.pcmcg.nl, www.
zamnesia.com, www.aromaticscience.com

TABEL 1 | Belangrijke inhoudsstoffen in medicinale Cannabis spp.
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rol spelen, moeten nader onderzocht worden. Sommige mensen 
slaan door, het kan een soort religie worden. Men vindt dan dat 
natuurlijk en holistisch altijd beter is, maar niet elke stof in de can-
nabis zal bijdragen aan het effect. Cannabis is tenslotte niet alleen 
een medicijn, maar ook een krachtige plant waar je ongewenste 
effecten van kunt ervaren. Het is dus van belang om de juiste 
balans te vinden tussen de wensen van de patiënt en de (kwali-
teits)eisen van de moderne geneeskunde.

« Denk je dat het mogelijk is om in de toekomst 
vanuit cannabis belangrijke enkelvoudige medicijnen 
te ontwikkelen? En zou dit wenselijk zijn?

» In principe is dit zeker mogelijk, zo is bijvoorbeeld gesyntheti-
seerde THC (dronabinol) onder de naam Marinol(R) als medicijn al 
bijna dertig jaar geregistreerd. Ook andere zuivere stoffen heb-
ben natuurlijk de potentie om ontdekt te worden als enkelvoudig 
medicijn. Maar op dit moment zijn er juist op het gebied van het 
gestandaardiseerde plantenmateriaal veel belangrijke ontwikke-
lingen. Nog lang niet alles is bekend over de interacties tussen al 
die verschillende terpenen, cannabinoïden en andere stoffen in de 
cannabis. De toedieningsvormen kunnen ook beter. We zijn met 
een soort capsules bezig (type Nespresso) en ik heb samen met de 
Transvaal-apotheek een veilige CBD-olie ontwikkeld met een kind-
vriendelijke dosering en toediening onder de tong. Het ‘high’ wor-
den van THC is medicinaal gezien in feite een ‘bijwerking’ en pati-
enten proberen dat te voorkomen door de dosering aan te passen 
of door het gebruik van specifieke variëteiten. Toch kan THC voor 
het medicinale effect vaak niet gemist worden. Het high worden 
en de medicinale werking komen dan uit hetzelfde stofje voort, en 
dus moet er zorgvuldig gedoseerd worden. Een succesvolle pijn-
stiller op basis van een enkelvoudige stof uit cannabis of een (semi)
derivaat zie ik er nog zo snel niet komen, ook omdat het lastig te 
patenteren is. En wie weet zijn er dan grotere veiligheidsrisico’s aan 
verbonden dan bij de hele plant. Wellicht is een geïsoleerde canna-
binoïd zoals CBG (zie tabel 1, red.) heel erg gevaarlijk. 

« Plotseling zien we op allerlei plaatsen, zowel in 
smartshops als in reguliere apotheken en drogisterijen, 
de termen cannabisolie en CBD-olie opduiken. Dat spul is 
erg duur en lijkt een hype te zijn. Waar komt dit vandaan?

» Er zijn diverse producten die cannabisolie worden genoemd (zie 
tabel 3, red.). De hype op dit moment betreft met name een pro-
duct dat wordt omschreven als CBD-olie. Die olie maak je door een 
sterk geconcentreerd extract van cannabis geheel in te dampen, 
en het plakkerige restant op te lossen in een eetbare olie. Het gaat 
vaak om sterk geconcentreerde producten, dus de prijs zal relatief 
hoog zijn. Initieel gingen patiënten zelf aan de slag om het product 
te maken op basis van internetfilmpjes. Het ging er vaak om voor 
kinderen een pijnstiller of een anti-epilepsiemiddel te hebben met 
weinig THC in een gemakkelijke toedieningsvorm. Dat is in de loop 
van de jaren een echte hype geworden omdat veel mensen het 
wilden kopen en er via internet van alles werd aangeboden. Omdat 
ik deze situatie risicovol vond heb ik met een groep collega’s een 
apotheek gezocht en gevonden die de magistrale bereiding ver-
antwoord wilde doen. Dat betekent dus een betrouwbare bron 
van schone cannabis (Bedrocan), een recept dat uitgaat van goed 
gedocumenteerde stappen, en een volledige kwaliteitscontrole op 
het eindproduct. Het gaat tenslotte om een product voor vaak erg 
zieke mensen, en soms zeer jonge kinderen. Nu kunnen dergelijke 
patiënten in de Transvaal-Apotheek in Den Haag terecht via hun 
huisarts. Het is overigens een misverstand dat deze producten 
door een lager THC-gehalte niet onder de opiumwet zouden vallen. 
CBD-producten die in de handel zijn hebben nauwelijks of geen 
controle op de gehaltes aan THC en CBD. Mensen moeten altijd 
naar kwaliteitscertificaten vragen bij dit soort producten. Wie zit 
er achter de producten, en waar kun je terecht met vragen? Je wilt 
je medicijnen tenslotte niet anoniem via internet bestellen.

VARIËTEIT % DRONABINOL 

(THC)

% CANNABIDIOL 

(CBD)

PRIJS PER 

5 GRAM*

INTRODUCTIE OORSPRONG** EIGENSCHAP**

Bedrobinol
(C. sativa)

circa 13,5 <1 € 31,00 2005 Eigen veredeling, combinatie 
van Afghaans en Pure Haze.

Mild in THC-gehalte

Bedrocan
(C. sativa)

circa 22 <1 € 31,00 2003 Sensi Seed’s (Jack Herer ras) 
doorveredeld

Hoog in THC, sterk werkzaam

Bediol
(C. sativa)

circa 6,3 circa 8 € 31,00 2007 Eigen veredeling Vooral geschikt voor nieuwe patiënten 
(minder bijwerkingen, gemalen 
product)

Bedica
(C. indica)

circa 14 <1 € 31,00 2011 Combinatie van Afghaans en 
Herijuana, doorveredeld.

Volgens gebruikers tevens kalmerende 
activiteit

Bedrolite
(C. sativa)

<1 circa 9 € 31,00 2014 Eigen veredeling Vrijwel alleen CBD, gebruikt bij 
epilepsie

TABEL 2 | In Nederland beschikbare medicinale cannabisvariëteiten

* Prijs en samenstelling: naar www.cannabisbureau.nl/medicinale-cannabis (per 1 juli 2016). Exclusief 
BTW en receptregelvergoeding. De verkoopprijs per gram kan variëren als de apotheek afwijkende 
hoeveelheden aflevert.

** Naar www.bedrocan.ca (Canada). In Canada is de variëteit Bedropuur (geïntroduceerd in 2014) ook te 
koop; dit is een tweede indica-variëteit met 20% THC en <1% CBD, met name gericht op de verschillende 
indica terpenen, die volgens gebruikers kalmerend werken. Ze is afkomstig van een ras uit de 1990-er 
jaren met de naam Schwarzenegger, dat speciaal gekweekt was voor het hoge THC-gehalte.
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« Wij krijgen via infofyto.nl veel vragen over Sativex, 
een mondspray op basis van cannabisextract. Dit 
medicijn is in Nederland wel geregistreerd voor gebruik 
bij MS, maar kennelijk niet te koop. Hoe kan dat?

» Een geneesmiddel met een Europese registratie wordt vaak in 
bijvoorbeeld kleinere landen niet geïntroduceerd als het niet 
in het vergoedingensysteem zit. Het kan daar buiten vallen, bij-
voorbeeld omdat het duurder is dan de bestaande alternatieven 
en er niets aan toevoegt. Het is dan commercieel niet interessant 
voor de producent. Het BMC heeft overigens een Bedrocan-variant 
beschikbaar die vrijwel hetzelfde cannabinoïdenprofiel heeft als 
Sativex (evenveel THC als CBD; variëteit Bediol) en men kan ook de 
CBD-olie via de Transvaal-apotheek bestellen. Sativex voegt dus 
eigenlijk niets meer toe en is per maand ook veel duurder.

“Mensen  willen niet high 
zijn, maar gewoon pijnvrij 

hun normale dagelijkse 
activiteiten verrichten”

« Wat weten we over de lichamelijke en geestelijke 
gewenning bij patiënten die cannabis gebruiken? 

» Volgens de gegevens van de Stichting Farmaceutische Kern-
getallen ligt het gemiddelde dagelijkse gebruik van medicinale 
cannabis door patiënten al sinds 2003 rond de 0.7 gram per dag. 
Gewenning hieraan schijnt dus niet op te treden. Psychisch is er 
ook geen gewenning, voor zover dit onderzocht is. Mensen zijn 

ziek en willen niet high zijn, maar gewoon pijnvrij hun normale 
dagelijkse activiteiten verrichten. Gelukkig ontwikkelt zich bij 
regelmatig en verantwoord gebruik al vrij snel een tolerantie 
tegen high worden, en veel minder tegen de lichamelijke effecten. 
Er gebeuren ook geen ongelukken doordat medicinale gebruikers 
high zijn. Dit was aanvankelijk wel de angst toen het BMC startte 
met het programma, maar die angst bleek ongegrond. Er is voor 
zover bekend nog nooit een bericht of klacht binnengekomen 
over patiënten die in de problemen kwamen door het psychoac-
tieve effect bij medicinaal gebruik.

« Je schrijft in de brochure dat het aantal internationale 
wetenschappelijke congressen over medicinale 
cannabis de laatste jaren flink toeneemt. Wat 
zijn op deze bijeenkomsten de hot topics? 

» Sinds de jaren negentig weten we dat er twee cannabinoïd-re-
ceptoren zijn en dat er ook lichaamseigen stoffen aan binden. Wat 
die stoffen nog meer doen en welke stoffen er nog meer aan die 
receptoren binden is dan natuurlijk een groot onderzoeksterrein. 
Het grote voordeel daarbij is dat het niet gaat om de cannabisplant 
en er dus geen speciale vergunningen nodig zijn om met ‘drugs’ 
te mogen werken. Wetenschappers kunnen dan dus gewoon hun 
onderzoek doen, zonder beperkingen. Ook is er een toenemend 
aantal klinische studies beschikbaar. Wereldwijd zijn er nu meer 
dan 140 gedaan met in totaal meer dan negenduizend patiënten. 
Er komen binnenkort weer heel interessante uitslagen binnen. De 
laatste jaren is het kankeronderzoek hier erg sterk bij betrokken. 
Ook zien we nu steeds meer etnofarmacologische en epidemio-
logische studies over het medische en recreatieve gebruik. Net als 
bij andere geneeskrachtige planten kun je tenslotte veel leren van 
grote groepen ervaren gebruikers. Bij cannabis is dat niet anders.

TYPE GEMAAKT VAN INHOUD EIGENSCHAPPEN GEBRUIK

Vette olie zaden, koudgeperst in oliepers diverse onverzadigde vetzuren, geen 
cannabinoïden.

gezonde spijsolie voeding

Etherische olie plantenresten (zonder bloeitop), 
stoomdestillatie

terpenen; geen cannabinoïden. aangenaam geurend, eventueel 
kalmerend

parfumerie, aromatherapie

Golyoli (St Mediwiet) Mediwiet hoog in CBD, oplos-
middel *

CBD hoog, THC laag, niet 
gespecificeerd

niet onderzocht, empirisch pijnstillend o.a. COPD, diabetes, hernia

CBD-olie (vele 
merken)

toppen CBD-hoge variëteiten; 
oplosmiddel **

THC laag (<1%) en CBD hoog (bv 
2 - 10%) ***

indien farmaceutische kwaliteit: 
weinig roes, empirisch anti-epileptisch, 
pijnstillend

kanker- en epilepsiepatiënten, kinderen, 
huisdieren

Rick Simpson-olie THC-hoge C. indica-toppen; 
oplosmiddel *

THC en CBD in hoge concentraties niet onderzocht, empirisch pijnstillend veel door kankerpatiënten

klassieke  wietolie toppen THC-hoge var. in 95% 
alcohol, dit wordt eruit gedampt.

residu wordt gerookt; zeer hoge 
THC-conc., rest onbekend

sterk roesmiddel recreatief

TABEL 3 | Verschillende typen cannabisolie

* Het extractiemedium (oplosmiddel) kan 95% alcohol zijn, eventueel andere lipofielere vloeistoffen. 
Na de extractie (maceratie) wordt het oplosmiddel er uitgedampt en daarna wordt het residu 1 op 5 
verdund met doorgaans olijfolie.
** Het oplosmiddel is hier 95% alcohol, dit wordt er weer uitgedampt, en het residu wordt opgelost 
in vette (pinda)olie. In de handel worden diverse varianten aangeboden, waarbij vaak de vette olie 

uit cannabiszaad voor de verdunning wordt gebruikt. Geëtiketteerde CBD concentraties zijn vaak 
ongecontroleerd en globaal gebaseerd op de gebruikte variëteit. 
Zie de websites van Patiëntengroep PGMCG en Transvaal-apotheek.
*** Bij de Transvaal-apotheek zijn vanaf juni 2016 vier verschillende CBD-olies verkrijgbaar, gebaseerd 
op vier verschillende Bedrocan-variëteiten.
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« Waar kunnen geïnteresseerden meer details hierover 
vinden?

» De websites van de IACM en de ICRS geven veel informatie (zie 
onderaan). En natuurlijk is mijn eigen informatiebrochure vrij te 
verkrijgen (via het NVF-bureau of infofyto.nl).

« Wat maakt cannabis anders dan de andere 
kruidengeneesmiddelen? Waarom zet de overheid 
zich wel in voor cannabisproducten en niet voor 
andere kruidengeneesmiddelen?

» Eigenlijk spelen bij alle kruidengeneesmiddelen dezelfde zaken 
een rol bij de effectiviteit en kwaliteit in relatie tot het complex 
aan inhoudsstoffen. Omdat cannabis echter onder de Opiumwet 
valt, zowel in Nederland als ook internationaal, kan alleen via de 
overheid hier een specifieke ontheffing worden gegeven. Om die-
zelfde reden kan het ook niet zomaar een zelfzorgmiddel zijn en is 
de route naar erkend geneesmiddel via de tussenstap van traditio-
neel kruidengeneesmiddel uitgesloten. 

Ik zie de ontwikkelingen rond cannabis als een belangrijke leer-
weg. Ze laten zien op welke manier ook andere planten, met name 
de wat sterkere psychoactieve planten of paddenstoelen zoals 
iboga, ayahuasca, psilocybe’s, peyote, khat en Erythroxylum coca 
zouden kunnen worden ontwikkeld tot effectieve, wetenschappe-
lijk onderbouwde en maatschappelijk geaccepteerde medicatie. 
Op dit moment organiseer ik jaarlijks een weeklange masterclass 
voor cannabisonderzoekers, maar ik zou dit graag verbreden naar 
meerdere planten. Mijn droom is dat er een complete Master-op-
leiding komt voor de studie naar psychoactieve planten, met een 
focus op alles: van politieke zaken via chemisch onderzoek tot aan 
medicijnontwikkeling. Zo’n opleiding kan studenten voorberei-
den op de maatschappelijke discussie die we over drugs moeten 
gaan voeren als de huidige war on drugs politiek verleden tijd is.

* Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) valt onder verantwoorde-
lijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). Het is de instantie die de opdracht geeft tot de teelt van 
medicinale cannabis en hier ook de vergunning voor geeft. Ook is 
het BMC verantwoordelijk voor de verstrekking van cannabis aan 
apothekers en onderzoekers. 

VERDER LEZEN | - Hazekamp A. Maak kennis met medicinale cannabis. Leiden, 
2015. Deze brochure is uitgegegeven in eigen beheer; informatie hierover is te 
verkrijgen bij de auteur. Zie Cannabis sativa op www.infofyto.nl.
- Hazekamp A. Cannabis, extracting the medicine. Diss. Leiden 2007. Te lezen 
via https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/12297
- Bureau Medicinale Cannabis: www.cannabisbureau.nl.
- Beknopte patiënteninformatie: www.cannabisbureau.nl/Media/Default/
PDF/Medicinale%20Cannabis%20informatiebrochure%20voor%20patien-
ten.pdf
- Transvaal Apotheek Den Haag www.transvaalapotheek.nl/cannabis-olie 
- International Association for Cannabinoid Medicines (IACM) www.canna-
bis-med.org 
- International Cannabinoid Research Society www.icrs.co 
- Canadian Consortium for the Investigation of Cannabinoids www.ccic.net 
- Stichting Patiëntengroep Medicinale Cannabis Gebruikers www.pgmcg.nl

‘Ik zoek een betrouwbare behandelaar of apotheker!’

Het NVF-bureau krijgt regelmatig dit soort vragen van patiënten. Wilt u 

gevonden worden? Dan kunt u zich aanmelden voor de lijst met artsen, 

therapeuten en apothekers op infofyto.nl. Op deze lijst staan alleen 

behandelaars en apothekers die voldoen aan de opgestelde opleidingseisen. 

Over toelating beslist het NVF-bestuur. 

Vraag een (elektronisch) aanmeldformulier aan via nvf@fyto.nl.

infofyto.nl –  betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen

AUTEURSGEGEVENS | zie pag. 14. De tabellen op pag. 7, 
8 en 9 zijn door de auteur samengesteld, buiten verant-
woordelijkheid van de geïnterviewde. 
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CBI-EU-marktgegevens en tips
voor de kruidensector

KORT BERICHT | Het Centrum tot Bevordering van de Import 
(CBI) is een activiteit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
om de internationale handel, met name met landen van buiten 
Europa, te stimuleren. In 2015 bracht het CBI diverse publicaties uit 
over kruiden. Mede dankzij de vele kookprogramma’s op TV is de 
vraag naar verse en gedroogde kruiden, ook relatief onbekende, 
in Europa flink aan het stijgen. Dit biedt kansen voor ontwikke-
lingslanden, mits de kwaliteitsaspecten goed in de gaten worden 
gehouden.

Het meest interessant is echter de markt voor gezondheidspro-
ducten: daar is de vraag al jarenlang stijgend. Innovatie op het 
gebied van kruidengeneesmiddelen wordt beperkt door een 
daling van de overheidsbudgetten en de regelgeving op dit 
gebied, maar de markt voor voedingssupplementen is erg dyna-
misch, aldus het CBI. De vraag naar medicinale en aromatische 
planten (MAP’s) en hun extracten biedt daarom nog steeds veel 
kansen aan producenten uit ontwikkelingslanden. De consument 
kiest steeds vaker voor ‘natuurlijk’, ofwel omdat hij het betere 
producten vindt, ofwel door een afkeer van gesynthetiseerde 
voedings- en geneesmiddelen. De vraag naar biologische produc-
ten in deze sectoren neemt toe. Producenten wordt geadviseerd 
goed af te wegen of een biologische certificering zich loont. Voor 
MAP’s van farmaceutische kwaliteit betaalt deze certificering 
zich meestal niet uit, want daar is zij geen kwaliteitscriterium. Bij 
gezondheidsproducten is dit wel het geval. Daarnaast wordt een 
fair trade-certificering steeds vaker gevraagd.

Groeimarkten zijn producten voor ouderen, bijvoorbeeld voor 
artrose en diabetes. In de toekomst zullen ook antibioticavervan-
gende kruiden zeer veel gevraagd worden. Kruidenthee vervangt 
steeds vaker ‘klassieke’ thee (en koffie). Ook handgeplukte pro-
ducten zijn populair. Een steeds interessantere afzetmogelijkheid 
bieden kruiden die in producten voor dieren verwerkt worden, 
met name voor kleine huisdieren en paarden.

De grootste markt ligt nog altijd in Duitsland. Daar wordt per jaar 
45.000 ton aan kruiden gebruikt. In de zelfzorgsector is de jaarom-
zet aan kruidengeneesmiddelen ruim 1 miljard euro; daarbij vor-
men kruiden voor ademhalingsproblemen de hoofdmoot (29%), 
gevolgd door middelen voor de bloedsomloop (13%) en maag- en 
spijsverteringsproducten (9%). De omzet van de voedingssupple-
mentenmarkt ligt net onder de 1 miljard euro en daar gaat het om 
algemene gezondheid (20%); botten/gewrichten (15%) en geheu-
gen (13%) ondersteuning, daarnaast zijn immuunsysteem (9,3%) 
en cosmetica (8,1%) belangrijke productgroepen. De top 10 (data 
uit 2013) hierin wordt aangevoerd door Ginkgo biloba-producten, 
gevolgd door Cynara scolymus (artisjok), Olea europaea (olijf), Vitis 
vinifera (druif), Glycine max (soja), Panax ginseng, Carum carvi (kar-
wij), Harpagophytum procumbens (duivelsklauw), Paullinia cupana 
(guarana) en Foeniculum vulgare ssp. (venkel). In 2014 importeerde 
Duitsland 65.000 ton aan kruiden, ter waarde van 201 miljoen euro. 
Polen (15%) en Egypte (14%) zijn belangrijke leveranciers, maar 
ook uit Nederland wordt geïmporteerd (5%). Duitsland exporteert 
ook veel kruidengeneesmiddelen.

Wat betreft de traditionele kruidengeneesmiddelen geldt dat de 
vraag naar Europese en met name Duitse en Zwitserse producten 
vanuit de VS, Rusland, China en Japan toeneemt, omdat de kwa-
liteit daarvan een goede naam heeft. Ook zijn de extracten nog 
steeds redelijk betaalbaar. In Europa worden echter over enige tijd 
grote tekorten verwacht aan in het wild verzamelde planten. Dit 
biedt kansen voor ontwikkelingslanden. Zorg dat het wildplukken 
duurzaam gebeurt en streef naar Fair Wild-certificering van ITC/
Traffic, tipt het CBI.

BRONNEN | Via www.cbi.eu: CBI Factsheets Fresh herbs in Europe; Exporting Culinary 
dried herbs to Europe; CBI Trends & CBI Trade statistics: Natural Ingredients for Health Pro-
ducts in Europe en Natural Ingredients for Health Products in Germany, alle vijf uit 2015.

AFBEELDING | Paullinia cupana (guarana) fruit, wiki cc G.Gallice
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SITUATIE TOT EN MET 2003

Ger de Zwaan verenigde in 1995 een aantal medicinale gebruikers 
in de Stichting Patiënten Belangen Medicinale Marihuana. Enkele 
artsen wilden wel medicinaal cannabis voorschrijven, maar hoe 
kon een apotheker aan kwalitatief acceptabele cannabis komen? 
De Rotterdamse ondernemer De Wit (Maripharm) pakte dit pro-
bleem op en voorzag vanaf 1995 apothekers van farmaceutisch 
gespecificeerde medicinale cannabis. Dit ging om hybriden van 
sativa- en indica-variëteiten. De Wit: ‘Na een paar jaar leverde 
ik cannabis aan ruim 1000 van de 1500 openbare apotheken in 
Nederland. In 1996 kreeg ik hiervoor een onderscheiding van 
WINAp (het wetenschappelijk bureau van de Koninklijke Neder-
landse Maatschappij voor Farmacie, de KNMP, red.)’. Maripharm 
had apothekers in dienst en verrichte kwaliteitsonderzoek in 
samenwerking met dr. Wim van der Sluis van de Universiteit 
Utrecht. De firma ontwikkelde een eigen kwaliteitsborgings-
systeem dat vanaf 1997 in een eerste versie gepubliceerd werd. 
In 2003 volgde ISO-certificatie en in 2007 werd het laboratorium 
GMP-gecertificeerd. TNO deed de controles op microbiologie en 
chemische zuiverheid. Alle verstrekte cannabis werd nauwkeurig 
bijgehouden. De context van al deze activiteiten was echter ille-
gaal tot 2002, omdat cannabisgebruik weliswaar werd gedoogd, 
maar het telen en leveren van teeltproducten niet. Om een einde 
aan deze situatie te maken, startte het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2000 onder minister Borst een 
programma voor medicinale cannabis. Dit programma loopt nog 
steeds en wordt voor VWS uitgevoerd door het Bureau Medici-
nale Cannabis (BMC). Minister Borst had daarbij het belang van de 
patiënten voor ogen. Voor de teelt werd een tender uitgeschre-
ven, waarop naast Maripharm de stichting Institute of Medical 
Marijuana (SIMM; opgezet door de Amerikaanse glaucoompatiënt 
James Burton) en het Groningse Bedrocan intekenden. Er werd in 
opdracht van het BMC legaal geteeld, het BMC kocht de oogst op 
en verkocht deze door aan apotheken. Vanaf 2003 bleef feitelijk 
alleen Bedrocan over als teler omdat er niets meer werd afgeno-
men van de twee andere telers. De verpakking en distributie was 
overgedragen aan Fagron, een dochterbedrijf van Omega Pharma. 

VERSTREKKING CANNABIS VIA BMC

‘Per 1 september 2003 zorgde de legalisering van medicinale 
cannabis voor een daling van 90% in het aantal apothekersver-
strekkingen’, aldus Hillebrand, oprichter van de Belangen Stich-
ting Effectieve Medicinale Cannabis (BSEMC). ‘In 2003 werd alle 
reeds door patiënten gebruikte en bij de apotheek verkrijgbare 

Patiënten kijken verschillend 
naar medicinale cannabis 

TEDJE VAN ASSELDONK | Er is waarschijnlijk geen andere geneesplant in Nederland die zoveel verschillende activiteiten in 
verenigings- of stichtingsverband kent dan de cannabis. Zie onder dit artikel de (niet uitputtende) lijst met websites. Het 
cannabisgedoogbeleid heeft ertoe geleid dat patiënten via coffeeshops ontdekten dat cannabis voor hen een goed 
medicijn was. De overheid wilde hen hierin tegemoet komen, maar veel patiënten voelen zich niet serieus genomen.

MGM-cannabis van Maripharm vervangen door Bedrocan. Bedro-
can is voor veel patiënten onwerkzaam en bovendien twee keer 
zo duur. Voor de start in september 2003 waren er 10.000-15.000 
patiënten die cannabis voor medicinale doeleinden gebruikten. 
In het voorjaar van 2004 was daar nog 10% van de patiënten 
van over en in 2013 restten er nog 140 patiënten. Dat is slechts 
1% van de vroegere patiëntenpopulatie die cannabis bij de apo-
theek betrok.’ Dit blijkt ook uit een mededeling van Bedrocan 
zelf: ‘De productie was in 2008 zo’n 400 kg per jaar, waarvan 
maar 25% (100 kg) benut werd. Dat zijn maar 100 patiënten.’

NULMETING

De overheid liet in 2004 door het onderzoeksinstituut Pharmo 
een rapport maken van de actuele situatie in het gebruik van 
medicinale cannabis. Van de patiënten die cannabis op recept 
gebruikten (40% MS, 11% reuma, de rest was verspreid over 
diverse aandoeningen; 67% was vrouw) had 60% ook vóór 
2003 al ervaring met medicinale cannabis. De verstrekkin-
gen betroffen in 2003 nog voor 2/3 SIMM en voor 1/4 Bedrocan.
Over de voorheen gebruikte preparaten waren geen klachten. 
De meest gebruikte toediening was het zetten van thee (73%), 
meerdere keren per dag. Er was qua aantal gebruikers geen 
toename in het gebruik te zien na de invoering van de legale 
cannabis. Integendeel: de respons van ca. 200 deelnemers 
(ongeveer 1 per aangeschreven apotheek) viel tegen. 90% van 
de gebruikers ervoer geen bijwerkingen van de cannabis en 
40% gaf aan hierdoor minder andere medicatie te gebruiken. 

AFBEELDING 1 | Patiëntendemonstratie in de VS.
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‘Geen stormloop op mediwiet’, aldus het Pharmaceutisch Week-
blad in 2003. ‘Lage afzet staatswiet strop voor ministerie’, kop-
tede Volkskrant in 2004 en ‘Veel mis met wiet van de apotheek’, 
schreef MSzien, het patiëntenblad voor MS, in 2004. ‘Schone wiet 
smaakt niet’, heette het in 2005 in de Volkskrant, die schreef: 
‘Anderhalf jaar na de invoering van de staatswiet blijven coffee-
shops de grootste leverancier van mediwiet, al geven ze dat bij 
navraag niet toe.’ Vanaf 2005 werden cannabisverstrekkingen via 
SIMM en Maripharm illegaal verklaard en werden deze actief ver-
volgd. Ger de Zwaan heeft een coffeeshopvergunning gekregen.

PATIËNTEN SLECHT GEHOORD

De klachten van patiënten kwamen en komen er op neer dat ze 
voorheen via Maripharm of SIMM een werkzaam product hadden 
gebruikt en dat het Bedrocan-product hen veel slechter beviel. 
Deze berichten bereikten ook het BMC en Bedrocan. Ondanks 
de pogingen van het BMC om in de door Bedrocan geteelde 
cannabis een voor patiënten aantrekkelijke diversiteit aan te 
brengen (zie het interview met Hazekamp elders in deze editie) 
blijven verschillende patiëntengroepen tot op heden ontevreden. 
In 2008 en 2009 werden diverse kamervragen gesteld over deze 
kwestie. Patiënten stelden dat er onverantwoordelijk met hen 
werd geëxperimenteerd door de verstrekking van staatswiet – 
die uit tot dan toe voor patiënten onbekende rassen bestond 
– terwijl tegelijkertijd de voor hen werkzame Maripharm- en 
SIMM-producten onbereikbaar waren geworden. In twee 
zaken – van een MS-patiënt en van een HIV-patiënt – heeft 
de rechtbank inmiddels beslist dat om deze reden thuisteelt 
van andere variëteiten voor eigen behoefte is toegestaan. 
De gemiddelde behoefte van deze patiënten wordt gedekt 
door tweehonderd planten per jaar; dat betekent vier ron-
des van vijftig planten en dat is veel meer dan de door-
gaans gedoogde vijf planten. De Wit: ‘Hier liggen kansen 
voor telers uit het Westland die kasruimte over hebben.’

Recente kamervragen van D66 en de PvdA over bovengenoemde 
rechtbankuitspraken zijn door het ministerie VWS beantwoord 
met de opmerking dat er genoeg verschillende Bedrocan-va-
riëteiten zijn, dat patiënten die dit gebruiken in een enquête in 
2011 [1] aangaven heel tevreden te zijn over de effecten hiervan 
en dat er geen beleid op uitzonderingen wordt gemaakt. In de 
betreffende studie [1], gefinancierd door VWS, zijn 102 gebruikers 
van medicinale cannabis via de apotheken bevraagd over hun 
ervaringen. Hierbij is een relatie gezocht tussen drie verschil-
lende THC- en CBD-gehaltes enerzijds en de gebruikte dosering 
en (bij)werkingen anderzijds. Een grote meerderheid van de 
deelnemers gaf aan redelijke klachtenverlichting te ervaren 
door de medicinale cannabis; er werden geen verbanden met 
dosis of variëteit gevonden. Er was niet gevraagd naar (aan-
vullend) gebruik van andere variëteiten dan Bedrocan levert. 
Patiënten die uit ontevredenheid terug naar de coffeeshop zijn 
gegaan maakten geen deel uit van de onderzoekspopulatie.

PATIËNTENENQUÊTES 2015-2016

In de eerste helft van 2015 heeft de Stichting Patiëntengroep 
Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG) samen met het BMC een 
enquête uitgevoerd onder de mensen die de door hun arts voorge-
schreven Cannabis flos (Bedrocan) krijgen afgeleverd. In mei 2016 
zijn de resultaten bekend gemaakt op de PGMCG-website. Er waren 
132 respondenten, waaronder 85% actuele gebruikers; gemiddeld 

gebruiken zij 2,5 gram per dag. Een grote meerderheid bleek 
ontevreden te zijn over het BMC-product: zij komen niet uit met de 
aangeboden variëteiten via de apotheek. 74% betrekt via andere 
bronnen (eigen teelt, coffeeshop) ook nog andere cannabis. 
Slechts 29 patiënten ontvingen een gedeeltelijke (vaak slechts een 
kleine) vergoeding van hun zorgverzekeraar. De voorlichting werd 
als slecht beoordeeld, met name op dit punt van vergoedingen. De 
conclusie was dat het beleid inhoudelijk veel meer toegesneden 
zou moeten zijn op zelfbeschikking en op het niet schenden van 
mensenrechten in geval van thuiskweek bij een doktersverklaring. 
Regelmatig worden er patiënten door politie-invallen verrast.

In opdracht van het Instituut voor Onderzoek van Comple-
mentaire Behandelwijzen (IOCOB) is eind 2015 een bredere 
patiëntenenquête uitgezet door een student van de Radboud 
Universiteit, begeleid door cannabiswetenschapper Haze-
kamp (zie interview elders in deze editie). Meer dan 1000 res-
pondenten hebben de enquête ingevuld. De resultaten hier-
van zijn op het moment van ter perse gaan nog niet bekend (ze 
zullen nu of binnenkort op de IOCOB- en PGMCG-websites staan).

REACTIES

De Wit (Maripharm): ‘De praktijk, met vele honderden vari-
eteiten en patiëntenervaringen, loopt ver vooruit op de 
wetenschap. Dat moet eindelijk eens worden toegegeven.’ 
Hillebrand (BSEMC): ‘De ontwikkeling van medicinale cannabis 
moet op geleide van patiëntenervaringen en -behoeftes gebeu-
ren en niet op basis van interesses en behoeftes van wetenschap 
en industrie. Ik mag nu telen van de rechter, maar ik kan dat niet 
in mijn eigen huis. Genoeg kastelers hier in de buurt zouden 
mijn specifieke rassen voor mij willen telen, ook Bedrocan wil dat 
best doen, maar het mag niet van het BMC en van de wet. Het is 
in tegenspraak met alle mensenrechten. Dit moet veranderen.’
Kopsky (arts, verbonden aan het IOCOB): ‘Aan de reacties op onze 
website merk ik dat er nog veel te leren is van de patiënten-
groep die medicinale cannabis gebruikt. Die groep is veel groter 
en breder dan vaak wordt aangenomen en op dit moment is de 
CBD-olie, die vrij verkrijgbaar is, voor veel mensen een uitkomst.’

CONCLUSIE 

De overheid heeft het monopolie op de (staats)verstrekking van 
medicinale cannabis, en ging daarbij in zee met partijen die nieuw 
op dit terrein waren. En alhoewel ze dit met de beste bedoelingen 

AFBEELDING 2 | Steeds meer staten in de VS staan cannabis-therapie toe.
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deed, heeft het veel kwaad bloed gezet bij een aantal patiënten 
omdat hun expertise niet leek te worden gezien of gewaardeerd. 
Voor de gebruikerservaring lijkt het terpenenprofiel belangrijk, 
terwijl de voor het BMC ontwikkelde specificatie-eisen op de 
cannabinoïden focussen. Nu de rechters kiezen voor het recht 
van patiënten op de teelt van hun eigen zorgvuldig uitgezochte 
variëteiten (maar hun huisbazen dit absoluut verbieden) zou hier 
wellicht een samenwerking kunnen worden opgezet met glas-
tuinbouwtelers. De NVF (-telersgroep) zou hier in kunnen bemid-
delen. Belangrijk is dan wel een acceptabele kwaliteitscontrole 
hierop, die door een onafhankelijke partij, of een community lab, 
zou moeten worden gedaan. Het is te hopen dat gemotiveerde 
wetenschappers en patiënten elkaar op dit gebied gaan helpen, 
respecteren en versterken. 

REFERENTIES | [1] Brunt TM, van Genugten M, Höner-Snoeken K, van de Velde MJ, Niesink 
RJ. Therapeutic satisfaction and subjective effects of different strains of pharmaceuti-
cal-grade Cannabis. J Clin Psychopharmacol 2014;34(3):344-349.

Websites van enkele betrokken organisaties (in alfabetische volgorde)
- www.bsemc.nl De Belangen Stichting Effectieve Medicinale Cannabis (Rotterdam, 
oprichter Rudolf Hillebrand, 2011) komt op voor de patiënten. Het gaat hier om een groep 
die ontevreden is met de BMC-variëteiten. Het probleem schijnt vooral in de terpenen te 
zitten.
- www.cannabis.info Website van de cannabisbranche. Op deze website een interview 
met James Burton, een Amerikaan met glaucoom die naar Nederland kwam om zijn 
medicijn te telen. 
Hij leverde via zijn stichting SIMM legaal aan het BMC tot 2005 (www.cannabis.info/nl/
abc/20008955-het-grote-james-burton-interview). 
- www.cannabis-med.org Internationale organisatie voor medicinaal cannabisgebruik.
- www.docweed.info Amerikaanse patiëntensite.
- www.iocob.nl Stichting voor Innovatief Onderzoek en onderwijs van Complementaire 
Behandelwijzen, heeft eind 2015 als project ‘Het Grote Cannabisonderzoek’ opgezet. 
Meer dan 1000 patiënten hebben de enquête ingevuld.
- www.ncsm.nl Nederlandse Associatie voor Legale Cannabis en haar inhoudsstoffen. 
Werd gesponsord door Fagron; is nu opgeheven, maar de site geeft nog wel informatie. 
- www.maripharm.nl Onderzoeks- en consultancy-bedrijf voor zaken rond medicinale 
cannabis met een GMP-gecertificeerd productielaboratorium.
- www.pgmcg.nl De Stichting Patiëntengroep Medicinale Cannabis. Gebruikers werkt 
samen met het BMC. Zij hebben op verzoek van het BMC in 2015 een enquête gehouden 
onder gebruikers van de BMC-cannabis. Dit was mede bedoeld om antwoord te geven 
op verschillende kamervragen die in het afgelopen decennium over deze kwestie zijn 
gesteld.
- www.stichtingmediwiet.nl Stichting Mediwiet (Haarlem, oprichter Wernard Bruining, 
1994) werkt sinds 1994 actief aan patiëntenvoorlichting over zelfzorg met cannabis, o.a. 
met wietolie. 
- www.voc-nederland.org Organisatie voor algemene legalisering van cannabis.

REACTIE VAN HET BUREAU MEDICINALE CANNABIS (BMC) | De auteur 
van dit artikel heeft het BMC gevraagd te reageren op de hier 
beschreven informatie vanuit de patiëntenverenigingen. De 
communicatiemedewerker gaf aan dat het BMC het probleem 
met de variëteiten erkent, maar gebonden is aan diverse juridi-
sche regels, zoals de Opiumwet. ‘Wij zijn in overleg met diverse 
patiëntenverenigingen en zien graag dat zij met suggesties en 
onderbouwingen van voor hen beter werkzame variëteiten 
komen, zodat wij kunnen bezien wat deze anders maakt dan 
de variëteiten die wij nu telen. Naar aanleiding van zo’n overleg 
zijn in het verleden de variëteiten Bediol en Bedrolite geïntro-
duceerd. In het najaar van 2016 wordt nog een nieuwe variëteit 
geïntroduceerd. Anderzijds wordt het ook te duur als we voor 
elke patiënt een aparte teelt met kwaliteitscontrolesysteem 
moeten gaan opzetten.’ De bezwaren vanwege een hogere prijs 
bij BMC dan in de coffeeshop zijn in elk geval opgelost. ‘De over-
heid hoeft geen winst te maken, daarom gaat deze zomer (vanaf 
1 juli) de prijs van de medicinale cannabis nog een keer omlaag.’

Recente uitspraken van de rechtbank inzake het recht op zelf-
teelt door chronisch zieke patiënten moeten met het BMC nog 
worden besproken, als de betreffende patiënten dat wensen. 
De indruk die soms wordt gewekt dat alleen Bedrocan mag 
telen voor het BMC is onjuist. Elke vier jaar wordt er een tender 
uitgeschreven; dit geldt voor zowel de teelt als voor de distribu-
tie. Deze moeten Europees aanbesteed worden. In 2017 komt er 
weer een tender uit voor de teelt en dan wordt in 2018 de teelt 
aan een of meer telers gegund. Voor de distributie is in 2015 het 
contract met Fagron weer gesloten voor vier jaar. ‘Wij nemen 
van beide partijen een dienst af en betalen daarvoor.’ Wel is het 
nu al een aantal keren zo geweest dat voor beide tenders slechts 
één bedrijf (Bedrocan, respectievelijk Fagron) inschreef. Waarom 
de twee leveranciers die al vóór 2003 medicinale cannabis aan 
apotheken en patiënten leverden buiten spel staan kon het BMC 
niet nader toelichten. 

Cannabis sativa flos is geen geregistreerd geneesmiddel. Wel-
licht komt de EMA over enige tijd met een monografie. Het wordt 
afgeleverd aan patiënten als een magistrale bereiding. Er is op 16 
juli 2015 een uitspraak geweest van het Europees hof voor Justi-
tie over magistrale bereidingen. Deze mogen niet op een andere 
locatie worden verstrekt dan door een apotheek aan de eigen 
patiënten (www.knmp.nl/nieuws/uitspraak-europese-hof-inza-
ke-apotheekbereiding?). Heeft dit gevolgen voor de distributie 
van cannabis in Nederland en Europa? Het BMC: ‘Er is hier nog 
niet gesproken over deze kwestie, maar indertijd hebben juris-
ten heel goed uitgezocht hoe de procedure zou moeten zijn.’

De populariteit van CBD-olie is ook bij het BMC niet onopgemerkt 
gebleven. Wanneer de CBD-olie als voedingssupplement wordt 
aangeboden, zou het onder de warenwet kunnen vallen. Er mag 
dan geen medische claim aan worden gehangen omdat het dan 
als geneesmiddel wordt gezien. CBD wordt namelijk niet in de 
Opiumwet genoemd, maar THC wel. In alle cannabisplanten zit 
echter wel wat THC. Bijvoorbeeld ook in de bladeren en bloemen 
van de vezelhennep, waarvan men alleen het zaad en de vezels 
als waren kan gebruiken; de kasteelt hiervan mag dan ook niet 
zomaar. ‘Dit is een complexe zaak waar wij, de Inspectie en de 
Voedsel- en WarenAutoriteit nog over in overleg zijn’, aldus het 
BMC. 

Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk is bioloog, directeur 
van het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie 
(IEZ), fytotherapie-docent en -onderzoeker, kruidenteler 
en lid van de redactie van dit tijdschrift. Reacties naar: 
asseldonk@ethnobotany.nl.
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INTRODUCTIE

De cocaplant behoort tot het geslacht Erythroxylum P. Browne 
van de tropische plantenfamilie Erythroxylaceae. De etnobota-
nist Timothy Plowman (1944-1989) heeft deze plantenfamilie 
het meest uitgebreid onderzocht. Hij geeft aan dat het geslacht 
uit ongeveer 230 soorten bestaat, waarvan de meeste in de tro-
pische regio’s van de Amerikaanse continenten voorkomen en 
er 187 inheems zijn in de tropen. Daarnaast komen ze voor in 
Afrika, Madagaskar, India, tropisch Azië en Oceanië.  Plowman 
onderscheidde twee gecultiveerde soorten die bekend zijn als 
‘coca’, namelijk Erythroxylum coca Lam. en E. novogranatense (D. 
Morris) Hieron, met vier ondersoorten: E. coca var. coca, E. coca 
var. ipadu Plowman, E. novogranatense var. novogranatense en E. 
novogranatense var. truxillense (Rusby) Plowman.  Hoewel deze 
soorten onderlinge verschillen vertonen in de samenstelling van 
de inhoudsstoffen, bevatten al deze gecultiveerde soorten coca-
ine. Niet elke wilde soort bevat deze alkaloïde, maar toch worden 
buiten Latijns-Amerika de wilde soorten ook gebruikt in de tradi-
tionele geneeskunde [1,2]. De plant is waarschijnlijk ongeveer vier-
duizend jaar geleden in cultuur gebracht van Nicaragua tot aan 
Chili. Zij werd in de bergen op terrassen gekweekt (E. coca) of op 
vlakke grond (E. novogranatense) in Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Peru, Bolivia en misschien het noorden van Chili [3]. Coca wordt 
beschouwd als de oudste gecultiveerde plant op het Zuid-Ameri-
kaanse continent [4]. Archeologische vondsten van bijvoorbeeld 
keramiek, mummies en coca-parafernalia tonen aan dat coca een 
belangrijke plaats had in verschillende precolumbiaanse culturen. 
De oudste gevonden aanwijzingen daarvan dateren van circa 
2500-1800 BC en zijn ontdekt in Huaca Prieta aan de noordkust 
van Peru [1,3,4,5]. Deze vondsten tonen tevens aan dat de manier 
waarop coca wordt gebruikt nagenoeg hetzelfde is gebleven. 

Coca is nog steeds een populair geneesmiddel in Zuid-Amerika en 
het is in verschillende vormen verkrijgbaar. Er zijn ongeveer zeven-
tig verschillende volksmiddelen gebaseerd op coca en zo’n 80% 
van de rurale bevolking van de Andes gebruikt coca tegen uiteen-
lopende aandoeningen en kwalen. Het wordt het meest gebruikt 
door te ‘kauwen’ en als mate de coca (cocathee), maar men maakt 
er ook cataplasma’s van of legt het blad op een pijnlijke plek, al 
dan niet voorgekauwd [6]. De in Europa meest bekende toe-
passingen zijn bij pijn, vermoeidheid, honger en kou, maar het 
wordt ook gebruikt bij maagpijn, darmkrampen, misselijkheid, 
indigestie, constipatie en diarree. Het zou regulerend werken op 
het spijsverteringssysteem. Het wordt gekauwd of in de mond 
gehouden tegen kiespijn en pijnlijke mondzweren. Tevens wordt 
het gebruikt bij botbreuken en voor het desinfecteren en genezen 
van wondjes [3,7]. 

“De cocaïneconcentratie in het bloed 
bij het gebruik van cocaïne is bijna 

vijftig keer hoger dan bij het kauwen 
van het blad”

FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE

Er bestaat veel empirische kennis over de effecten van coca. Een 
groot deel van het onderzoek is echter gedaan naar het cocaïne-
gehalte in het blad en ook het merendeel van het onderzoek naar 
medische toepassingen is gedaan met deze geïsoleerde tropane 
alkaloïde. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van het effect 
van het cocablad. De effecten van coca zijn waarschijnlijk een 
samenspel van meerdere inhoudsstoffen, waarover veel nog niet 
duidelijk is [7]. Zowel het cocaïnegehalte als de andere inhouds-
stoffen zijn verschillend per soort en per seizoen. E. novograna-
tense verschilt bijvoorbeeld fundamenteel van E. coca in zowel 
het gehalte aan alkaloïden als flavonoïden. Daarnaast bevat E. 
novogranatense methylsalicylaat, dat niet in E. coca voorkomt. E. 
novogranatense var. truxillense bevat het hoogste gehalte met-
hylsalicylaat. E. coca var. coca en E. coca var. ipadu hebben beide 
hetzelfde flavonoïdenprofiel. E. novogranatense var. truxillense 
heeft met beide variëteiten van E. coca de 3-O-arabinosides van 
kaempferol en quercetin gemeen, die echter niet voorkomen in 
E. novogranatense var. novogranatense. Beide variëteiten van E. 
novogranatense bevatten de bijzondere flavonoïde 4’,7-di-O-met-
hylquercetin-3-O-rutinoside, die weer niet voorkomt in E. coca [1,8].  

Erythroxylum spp. (‘coca’): een veelzijdige 
en controversiële geneesplant

MAAIKE VAN KREGTEN | Erythroxylum spp, beter bekend als ‘coca’, vormen al duizenden jaren een essentieel onderdeel van verschillende culturen 
in Latijns-Amerika. Coca wordt gebruikt bij sociale interacties, als medicijn, voeding en in magisch-religieuze rituelen. Vanwege een van de 
inhoudsstoffen, cocaïne, zijn de planten verboden en in 1961 opgenomen in de Single Convention on Narcotics. De controverse die daardoor 
rondom coca, cocaïne en derivaten is ontstaan, heeft grote invloed op onderzoek naar de medicinale werking ervan. Dit artikel bespreekt 
enkele effecten van coca die in Europa het meest bekend zijn, namelijk die op honger, verblijf op hoogte, koude en uithoudingsvermogen.
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Een cocablad bevat gemiddeld tussen de 0.1 en 0.9% cocaïne. Vol-
gens een Boliviaans onderzoek lag na het kauwen van 30 g coca-
blad het cocaïnegehalte in het bloed rond de 98 ng [7]. De mond 
kan echter maar 8-10 g blad per keer bevatten. De bladeren blijven 
een tijd in de wangholte zitten, waardoor de extractie langzaam 
gaat en bovendien wordt tijdens dit proces niet alle cocaïne geëx-
traheerd. Na verloop van tijd worden de bladeren uitgespuugd [4]. 
Daarnaast varieert de halfwaardetijd van cocaïne van een half tot 
anderhalf uur. In werkelijkheid zal de gemiddelde dosis opgeno-
men cocaïne door middel van kauwen dus lager liggen, aangezien 
de meeste mensen niet zoveel coca gebruiken en de gebruiker niet 
alles opneemt. Een lijntje cocaïne daarentegen bevat ongeveer 
20-50 mg van het cocaïne-hydrochloride en een cocaïnegebruiker 
neemt doorgaans meer dan één dosis. De cocaïneconcentratie in 
het bloed bij het gebruik van gezuiverde cocaïne is bijna vijftig 
keer hoger dan bij het kauwen van het blad [7]. De toxische effec-
ten van de andere alkaloïden in cocabladeren lijken aanzienlijk 
minder dan het effect van cocaïne. Een toxicologisch onderzoek 
op ratten liet bijvoorbeeld zien dat benzoyl-ecgonine en ecgoni-
ne-methylester (ecgonine is een tropaan-alkaloïde uit coca, red.) 
niet dezelfde toxische effecten vertoonden als cocaïne wanneer 
ze in dezelfde hoeveelheid werden toegediend. Bij een dosering 
die 30 tot 60 keer hoger lag, waren er lichte gedragsveranderingen 
waarneembaar. In deze studie bleek ook dat benzoylecgonine, in 
doses die 100 keer hoger waren dan die van cocaïne, nog steeds 
niet dodelijk was [7]. 

Traditionele gebruikers van coca krijgen dus maar heel weinig 
cocaïne binnen, in tegenstelling tot gebruikers van het zuivere 
isolaat. Bovendien is in landen waar coca wordt gebruikt de 
consumptie gereguleerd door cultuur en traditie. Zo zijn er soci-
ale voorschriften voor het gebruik en dit blijft bij de individuele 
gebruiker gelijkmatig in hoeveelheid en frequentie [4]. Biondich 
en Joslin geven aan dat er in de literatuur geen bewijs is dat het 
gebruik van coca leidt tot verslaving of onthoudingsverschijn-
selen [7]. Dienstplichtigen in Peru die gewend waren om coca te 
kauwen, vertoonden geen ontwenningsverschijnselen toen ze 
het gebruik ervan moesten staken. Urbanisatie kan leiden tot 
verminderde toegang tot coca, maar ook bij deze migranten zijn 
geen onthoudingsverschijnselen geconstateerd [4,6].

HONGER

Volgens traditionele gebruikers onderdrukt coca het honger-
gevoel. Onderzoek laat zien dat cocagebruik effect heeft op de 
glucose-homeostase. Een laag bloedglucoseniveau veroorzaakt 
onder andere een gevoel van ‘trek’. Het kauwen van coca doet
de glucosespiegel in het bloed stijgen, wat zou kunnen verklaren 
waarom gebruikers beweren dat coca het hongergevoel vermin-
dert. [7]. Een bekend bezwaar tegen dit effect is dat het zou leiden 
tot ondervoeding. Het idee dat coca honger stilt, wat weer leidt 
tot verminderde voedselinname en daarmee tot ondervoeding, 
is een hardnekkige mythe gebleken. In de jaren 1930-1950 heeft 
Carlos Gutiérrez Noriega, een voorvechter van het verbod op het 
gebruik van het blad, een hypothese opgesteld die gebruikt is bij 
het uiteindelijke verbod op de plant. Hij beweerde dat het gebruik 
van coca leidt tot ondervoeding. Gutiérrez baseerde zijn claim op 
het eenzijdige dieet van de gebruikers, waarbij hij belangrijke fac-
toren zoals armoede en beschikbaarheid van voedsel achterwege 
liet. Indien er een verband zou bestaan, zou het andersom meer 
plausibel zijn: armoede leidt tot verminderde voedselinname, 
honger en ondervoeding, wat leidt tot gebruik van coca om de 
honger te onderdrukken [9]. Hoewel coca het hongergevoel kan 
onderdrukken, houdt het gebruikers niet tegen om te eten wan-
neer dat mogelijk is [4,10] .

In tegenstelling tot de hypothese van Gutiérrez kan coca mogelijk 
ruimschoots voldoen aan een dagelijks aanbevolen hoeveelheid 
van verschillende vitaminen en mineralen. Duke, Aulik en Plow-
man deden in 1975 onderzoek naar de nutritionele waarde van 
Erythroxylum coca Lam. in vergelijking met 50 andere Latijns-Ame-
rikaanse groenten. Zij concludeerden dat 100 g coca een hoger 
gehalte aan calorieën heeft (305 vs. 279). Daarnaast bevat coca 
meer eiwitten (18,9 g vs 11,4 g), koolhydraten (46,2 g vs. 37,1 g), 
vezels (14,4 g vs. 3,2 g), calcium (1.540 mg vs. 99 mg), fosfor (911 mg 
vs. 270 mg), ijzer (45,8 mg vs. 3,6 mg), vitamine A (11.000 IU vs. 135 IU) 
en riboflavine (1,91 mg vs. 0,18 mg) [11]. 

HOOGTEZIEKTE

Het voorkomen van hoogteziekte is bij reizigers wellicht de meest 
bekende medicinale toepassing van coca. De ijle lucht op grote 
hoogte veroorzaakt onder andere hoofdpijn en duizeligheid. Bij 
aankomst in de Andes krijgt de toerist dan ook al snel cocathee 
aangeboden. Cocagebruikers geven aan dat ze minder last hebben 
van de koude en van hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid die 
worden veroorzaakt door hypoxie (zuurstofgebrek).  Er wordt dan 
ook vaak uitgegaan van een verband tussen hoogte en het gebruik 
van coca, want hoe hoger de bewoning, hoe vaker en hoe meer 
mensen coca kauwen [4,7,10]. Maar hoogte is niet de enige verklaring 
voor het gebruik van coca. Wanneer historische, archeologische, 
botanische en antropologische gegevens worden meegenomen, 
ontstaat een completer beeld. Bray en Dollery maakten inzichtelijk 
dat in de periode voor de komst van de Europeanen coca zowel 
in hoog- als in laagland werd gebruikt en dat het gebruik zich uit-
strekte van Nicaragua tot Chili. De regio’s waar tegenwoordig de 
meeste coca wordt geconsumeerd, zijn de regio’s waar de traditio-
nele Indiaanse cultuur het best bewaard is gebleven. Dit geldt ech-
ter voor zowel hoog- als laagland [12]. Hoogte is dus slechts één van 
redenen waarom mensen coca gebruiken. Een fysiologische reac-
tie op leven of langer verblijf op grote hoogte is de aanmaak van 
meer rode bloedcellen, waardoor het lichaam toch van voldoende 
zuurstof kan worden voorzien. Indien er te veel erythrocyten zijn 

AFBEELDING 2 |  Erythroxylum coca Lam., in bloei (cc wiki, H. Zell)
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aangemaakt, spreekt men van (secundaire) polycytemie. Symp-
tomen hiervan komen deels overeen met die van hoogteziekte, 
namelijk vermoeidheid en hoofdpijn. Het kauwen van coca verlicht 
deze symptomen.

Een hypothese die vaak wordt aangehaald is die van Fuchs: hij ver-
onderstelt dat hypoxie onvermijdelijk leidt tot polycytemie en dat 
dit veel voorkomt bij bewoners van de Andes. Hij constateert dat 
coca het aantal erytrocyten doet afnemen. ‘Zuurstofgebrek doet 
het aantal rode bloedlichaampjes stijgen, coca brengt het weer 
omlaag’, aldus Fuchs. Hij onderbouwt dit verder door aan te geven 
dat mijnwerkers, die zuurstofgebrek hebben wegens silicose (stof-
long), de meeste coca gebruiken. Maar deze mijnwerkers werken 
niet altijd op grote hoogte. Volgens Fuchs gebruiken zij coca om 
de polycytemie te verlichten die ze door de silicose hebben opge-
lopen. Hij suggereert dat cocaïne en de metaboliet ecgonine, 
wellicht de erytropoëse remmen waardoor de symptomen van 
polycytemie verlicht worden [13]. 

Er zijn echter bezwaren tegen deze hypothese. Ten eerste het 
onderzoek waarop de hypothese is gebaseerd: het dorp waar de 
meeste mensen coca gebruikten, ligt op slechts 720 meter hoogte. 
Hypoxie begint doorgaans gemiddeld vanaf een hoogte van 3.000 
meter, waardoor de omstandigheden om polycytemie te ontwik-
kelen ontbraken [14]. Ten tweede lag de hematocrietwaarde (de 
hoeveelheid rode bloedcellen per liter bloed) van het merendeel 
van zowel de cocagebruikers als van de controlegroep ver bene-
den de waarde waarop polycytemie wordt gediagnosticeerd [15]. 
Ten derde lijkt polycytemie in het Andesgebergte niet zo veel 
voor te komen als vaak wordt aangenomen. Polycytemie geeft pas 
serieuze cardiovasculaire klachten als het aantal rode bloedcellen 
70% hoger is dan normaal. Garruto en Dutt onderzochten 303 
jongens en mannen in de leeftijd van 6-57 jaar die op een hoogte 
van 4.200 meter leven. Zij constateerden bij alle leeftijdsgroepen 
een verschil van slechts 10-12% meer erytrocyten ten opzichte van 
mensen die op zeeniveau leven. De onderzoekers toonden aan 
dat de hypothese, dat Andesbewoners aan polycytemie leiden, 
niet houdbaar is omdat het merendeel van de onderzoeken hier-
naar zijn gedaan met mijnwerkers en niet met ‘gewone’ bevolking 
van alle leeftijden. Mijnwerkers hebben een andere pathologie 
dan gezonde bewoners van het hooggebergte. Er is bijvoorbeeld 
een studie met mijnwerkers die een sterk verband aantoonde tus-
sen silicose en polycytemie. Garruto en Dutt gaan ervan uit dat 
wanneer polycytemie zich voordoet, dit een combinatie kan zijn 
van meerdere factoren, zoals chronische luchtwegproblemen en 
hoogte. De reactie is dan tevens pathologisch en niet alleen adap-
tief [16].

Het Boliviaans Instituut voor Hoogtebiologie constateert dat men 
coca begint te gebruiken rond de leeftijd van ongeveer twintig tot 
dertig jaar [3]. In het onderzoek van Garruto en Dutt gebruikten 

de meeste volwassenen coca. Kinderen en adolescenten in de 
bergen, die geen coca gebruiken, zouden een duidelijk hogere 
hematocrietwaarde moeten hebben in vergelijking met eenzelfde 
leeftijdsgroep op zeeniveau. Indien coca de erytropoëse zou rem-
men, zou dit verschil bij volwassenen die coca gebruiken lager 
moeten zijn. Toch is bij de laatste groep hetzelfde procentuele 
verschil geconstateerd als bij de kinderen en adolescenten. De 
auteur van dit artikel is in 1996 op grote hoogte in Bolivia geweest 
en begreep dat de lokale bevolking vermoedde dat coca de aan-
maak van rode bloedcellen juist stimuleert, waardoor het lichaam 
zich sneller aan de hoogte aanpast. Wanneer men enige tijd in 
hooggelegen gebieden doorbrengt, is een toename van rode 
bloedcellen een functionele fysiologische reactie van het lichaam: 
het past zich aan de omstandigheden aan. Indien coca de erytro-
poëse zou remmen, zou men het waarschijnlijk niet gebruiken 
om hoogteziekte te voorkomen. Rodríguez et al. constateerden in 
hun onderzoek een sterkere stijging van hemoglobinegehalte en 
de hematocrietwaarde bij gebruik van coca ten opzichte van de 
controlegroep [17]. Wellicht heeft coca een regulerende werking, 
indien het de aanmaak van rode bloedlichaampjes zowel kan rem-
men als stimuleren.

KOUDE

Gebruikers geven aan dat ze baat hebben bij coca, omdat ze zich 
warmer voelen en beter tegen de kou bestand zijn die op grote 
hoogte voorkomt. Hanna heeft dit onderzocht door veertien man-
nen coca te laten kauwen, terwijl ze twee uur lang blootgesteld 
werden aan een temperatuur van 15.5°C. De onderzoeker verge-
leek de verkregen effecten met dezelfde groep als controle onder 
dezelfde omstandigheden, met uitzondering van het cocagebruik. 
De proefpersonen vertoonden lagere temperaturen van handen 
en voeten wanneer zij coca gebruikten. Bovendien vertoonden zij 
gedurende het tweede uur een meer geleidelijke daling van de 
lichaamstemperatuur. Daarnaast vertoonde de cocagroep hogere 
temperaturen van het hoofd. Deze effecten werden toegeschre-
ven aan een milde perifere vasoconstrictie die het coca-kauwen 
teweegbracht, waardoor de lichaamswarmte beter behouden zou 
kunnen worden [18].

“Gebruikers geven aan 
dat ze beter tegen koude 

bestand zijn”
Een eerder onderzoek van Little liet echter geen verschil zien in 
temperatuur van de voeten bij het gebruik van coca [19]. Geen 
van beiden vermelden welke soort coca is gebruikt. Hanna heeft 
echter een veel hogere dosering gebruikt dan Little. Hanna gaf de 

AFBEELDING 3 | Cocaverkoopster (www.ecuavisa.com)
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CONCLUSIE

Onderzoek naar de werkingsmechanismen van Erythroxylum spp. 
is een nog bijna onontgonnen gebied. Bij een groot deel van de 
onderzoeken ligt de focus slechts op één inhoudsstof, waarvan het 
belang ter discussie staat. Bovendien is in de meeste onderzoeken 
naar de werkzaamheid van het blad niet vermeld welke soort Ery-
throxylum is gebruikt. Er is dus nog maar heel weinig bekend over 
de specifieke werkingsmechanismen van ‘coca’ en nog minder over 
de werkingsverschillen tussen de diverse soorten en variëteiten. 

Empirische informatie is echter ruimschoots aanwezig en kan een 
bron van inspiratie zijn voor verder onderzoek, bijvoorbeeld naar 
de vermeende regulerende werking op de spijsvertering en moge-
lijk ook op de erytropoëse. Een multidisciplinaire benadering van 
onderzoek is wenselijk, omdat de effecten van een plant met zoveel 
facetten zoals coca, zich niet eenvoudig laten verklaren. 
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proefpersonen 50 g blad, met de instructie om de hele dag vooraf-
gaand aan het experiment te kauwen. Tijdens het experiment van 
Hanna kauwden de proefpersonen minimaal 45 g per uur gedu-
rende de twee uur blootstelling aan 15,5°C. Little gaf 3-4 g coca tij-
dens het experiment, dat een uur duurde bij 0°C. De verschillende 
uitkomsten zouden met de opzet van de onderzoeken te maken te 
kunnen hebben, en dan met name met de dosering en frequentie 
van gebruik. Omdat botanische namen ontbreken, kan de soort 
coca ook van invloed zijn geweest op de effecten. Daarnaast wordt 
coca zowel in hoog- als in laagland gebruikt. De laaglanden heb-
ben een tropisch klimaat en behoefte aan meer lichaamswarmte 
is niet waarschijnlijk. Mijnwerkers, de grootste groep cocagebrui-
kers, verkeren in omstandigheden waar het zowel warm als koud 
kan zijn. Mijnen bevinden zich zowel op hoogte als in de laaglan-
den, maar ook op hoogte kan het warm zijn binnenin een mijn. Het 
lijkt dus niet plausibel dat coca traditioneel wordt gebruikt omdat 
het de lichaamstemperatuur verhoogt, tenzij er andere factoren in 
het spel zijn, zoals bijvoorbeeld de dosering of de soort.

UITHOUDINGSVERMOGEN

Traditionele gebruikers geven aan dat ze meer uithoudingsver-
mogen hebben en minder snel moe zijn als ze coca consumeren. 
Deze werking is in Europa bekend geworden door de Corsicaanse 
apotheker Angelo Mariani, die eind negentiende eeuw een wijn 
op basis van cocabladextract op de markt bracht, die hij als ver-
sterkend middel aanbeval. Mariani maakte verschillende cocapro-
ducten, waaronder Vélo Coca: doping voor fietsers [20].
Meerdere onderzoekers hebben de stimulerende werking van 
coca onderzocht (Favier et al. 1996; idem 1997 en Spielvogel et 
al. 1996). Allen zagen slechts een toegenomen stabiliteit van de 
glucose-homeostase [21]. Casikar et al. kunnen duidelijkere con-
clusies trekken. De resultaten van hun pilot study suggereren dat 
door middel van kauwen de stoffen in het cocablad de glycolyse 
(afbraak van glucose) blokkeren door remming van het enzym 
pyruvaatkinase. Dit resulteert in accumulatie van glucose en pyru-
vaat. Aan de energiebehoefte bij inspanning wordt in dat geval 
voldaan door afbraak van vetten middels bèta-oxidatie van vet-
zuren. De onderzoekers geven aan dat het erop lijkt dat kauwen 
op cocabladeren een versterkend effect heeft op de energievoor-
ziening bij langdurige (gelijk)matige lichaamsinspanning. Daarbij 
lijkt dus vooral de energievoorziening vanuit de vetreserves in 
het lichaam die nodig is bij langdurige inspanning gestimuleerd 
te worden. Deze experimentele bevindingen wijzen erop dat het 
kauwen van coca nuttig kan zijn bij fysieke inspanning en dat de 
effecten ervan over een langere periode merkbaar zijn. Casikar et 
al. suggereren ook dat het mogelijk is dat de positieve effecten van 
het kauwen van cocabladeren in verband staan met de flavono-
iden in het blad en niet met de cocaïne. Zij stellen dat de hoeveel-
heid cocaïne die vrijkomt bij traditioneel gebruik, extreem klein is 
en achten het niet waarschijnlijk dat dit enig fysiologisch voordeel 
heeft [22]. Een bezwaar tegen dit kleine onderzoek is echter dat 
slechts vier van de tien proefpersonen twee keer bloed wilden 
laten afnemen. Het is tevens niet bekend met welke cocasoort het 
onderzoek is gedaan. Het eerder genoemde onderzoek van Rodrí-
guez et al. toonde aan dat coca het lichaam van meer zuurstof kan 
voorzien door de aanmaak van meer erythrocyten, wat het uit-
houdingsvermogen ook ten goede zou kunnen komen. Misschien 
is hiermee, in combinatie met de uitkomsten van Casikar et al., een 
tipje van de sluier opgelicht.
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studies aan de Universiteit van Utrecht en fytotherapie 
bij Herba Sanitas. Zij is columnist, docent, therapeut 
en lid van de redactie van dit tijdschrift. Reacties naar: 
m.vankregten@yahoo.com.
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Ayahuasca is een drank die oorspronkelijk door traditionele gene-
zers in het Amazonegebied wordt gebruikt in magisch-religieuze 
en geneeskundige rituelen. Het bestaat uit een decoct van stuk-
ken van de liaan Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton 
samen met de bladeren van Psychotria viridis Ruiz & Pav. De laat-
ste plant is rijk aan N,N-dimethyltryptamine (DMT). B. caapi bevat 
β-carbolinen, zoals harmine, harmaline en tetrahydroharmine die 
fungeren als MAO-remmer. DMT word namelijk na orale toediening 
door het lichaamseigen enzym monoamino-oxidase A (MAO-A) 
afgebroken. Door het MAO-remmende effect van de β-carbolinen 
kan DMT wel via de bloedsomloop het centrale zenuwstelsel berei-
ken. Psilocybine en zijn actieve metaboliet psilocine (4-hydroxy-
DMT), zijn de primaire psychoactieve bestanddelen van verschil-
lende soorten paddenstoelen die over de hele wereld voorkomen. 
Psilocybe mexicana Heim bijvoorbeeld,  speelt een belangrijke rol 
in religieuze en geneeskundige tradities van de inheemse volken 
in Mexico.

Vijfentwintig jaar onderzoek naar 
psychedelica: ayahuasca en psilocybine 

MAAIKE VAN KREGTEN | Psychedelica zoals ayahuasca en psilocybine hebben een lange geschiedenis van ritueel gebruik 
in Latijns-Amerika. In de afgelopen decennia zijn deze middelen in ook Europa bekend geworden, voornamelijk voor 
recreatief gebruik. Daarnaast lijken de middelen een therapeutische potentie te hebben. Dit komt tot uiting doordat 
er verschillende mensen op internet verslag doen van zelfmedicatie of professioneel begeleide therapie hiermee. Dos 
Santos et al. [1] hebben een review geschreven over vijfentwintig jaar onderzoek naar de antidepressieve, anxiolytische 
en anti-addictieve effecten van ayahuasca, psilocybine en LSD. In dit artikel wordt dit onderzoek samengevat en ligt de 
focus op de traditionele middelen ayahuasca en psilocybine.

Eerder onderzoek naar psilocybine, dat plaatsvond vanaf midden 
jaren vijftig tot midden jaren zeventig van de 20e eeuw, richtte 
zich op het therapeutische potentieel ervan voor de behandeling 
van neurose, obsessieve-compulsieve stoornis, drugsverslaving 
en angst bij terminale zieken. Vanaf eind jaren zestig is er minder 
onderzoek gedaan, door de opkomst van synthetische midde-
len en doordat psychedelica in toenemende mate geassocieerd 
werden met de ‘tegencultuur’. Na een onderbreking van bijna 
twintig jaar is het onderzoek naar hallucinogenen in de jaren 
negentig weer voortgezet. Het wordt nu echter bemoeilijkt door 
strengere wetgeving. Recenter onderzoek met gezonde vrijwil-
ligers suggereert dat psilocybine en ayahuasca anxiolytische, 
antidepressieve en antiverslavende effecten hebben. Bovendien 
zouden ze een lage toxiciteit hebben en veilig zijn, indien ze toe-
gepast worden in een gecontroleerde omgeving. Ze worden vol-
gens Dos Santos et al. beschouwd als minder toxisch en minder 
schadelijk dan de meeste legale en illegale medicatie en drugs.

ONDERZOEK AANTAL PATIËNTEN/

DIAGNOSE

ONDERZOEKSOPZET MIDDEL (MG/KG) BELANGRIJKSTE RESULTATEN

Moreno et al (2006) 9, OCS Dubbel blind, gerandomiseerd, 
dosis-escalatie

Psylocybine 0.25-0.3 Reductie van YBOCS scores in alle proefpersonen gedurende 
een of meer sessies. Reductie in VAS scores voor algehele ernst 
symptomen van OCS .

Grob et al (2011) 12, angst bij levensbedreigende, 
vergevorderde kanker

Dubbel blind, gerandomiseerd, actieve 
placebo (niacine 250mg)

Psylocybine 0.2 Reductie in STAI trait angstscores na 1 en 3 mnd follow up en in 
BDI scores na 6 mnd follow up.

Gasser et al (2014) 12, angst bij levensbedreigende 
ziekte

Dubbel blind, gerandomiseerd, actieve 
placebo (LSD 20µg)

LSD 2.9 x 10³ Reductie in STAI state angstscores na 2 mnd follow up

Johnson et al (2014) 15, nicotineverslaving Open label Psylocybine 0.29-0.43 Reductie in CO-spiegels in adem en cotininespiegels in urine, fre-
quentie dagelijks roken (TLFB), onhoudings(WSWS) trek (QSU) 
en verleiding om te roken (SASE) en toegenomen zellfvertrou-
wen om niet te roken (SASE) gedurende de 6 maanden follow up.

Bogenschutz et al (2015) 10, alcoholverslaving Open label Psylocybine 0.3-0.4 Reductie in % dagen van drinken, (TLFB) tijdens follow up 
momenten (week 5-36). Reductie in gevolgen van drinken 
(SIP) en verlangen (PACS) en verbeteringen in zelfredzaamheid 
(AASE), motivatie (SOCRATES 8A) en stemming op verschillende 
controlemomenten (week 5-36).

Osório et al (2015) 6, Klinische depressie Open label Ayahuasca 2.2ml/kg* Reductie in HAM-D, MADRS en BPRS-AD scores tussen uitgangs-
waarde en 1, 7 en 21 dagen na inname van het middel.

TABEL 1 | Overzicht klinische studies met psylocibine, LSD en ayahuasca. Naar Dos Santos et al, 2016. 

AASE, Alcohol Abstinence Self-Efficacy Confidnce score; BPRS-AD, Anxious-Depression subscale of the 
Brief Psychiatric Rating Scale; BDI, Beck Depression Inventory; CO, koolstomonoxide; DSM, Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders; HAM-D, Hamilton Rating Scale for Depression; LSD, lysergic acid 
diethylamide; MADRS, Montgomery- Åsberg Depression Rating Scale; MDD, major depressive disorder; 
OCD, obsessive-compulsive disorder; PACS, Pennn Alcohol Craving Scale; POMS, Profile of Mood State; 
QSU, Questionnaire on Smoking Urges; SASE, Smoking Abstinence Self-Efficacy scale; SIP, Short Inventory 

of Problems; SOCRATES 8A, Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale; STAI, State-Trait 
Anxiety Inventory; TLFB, Time-line Follow-Back; VAS, Visual Analog Scales; WSWS, Wisconsin Smoking 
Withdrawal Scale; YBOCS, Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. 

* Oraal toegediend als een decoct; alkaloïde inhoud 0.8 mg/ml DMT, 0.21 mg/ml harmine (er is geen 
harmaline gevonden).
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Dos Santos et al. deden literatuuronderzoek over de laatste vijfen-
twintig jaar (1990-2015) naar klinische onderzoeken, die de anxioly-
tische, antidepressieve en antiverslavende effecten van ayahuasca, 
psilocybine en LSD onderzochten. De selectiecriteria waren dat het 
onderzoek ofwel een open-label pilot-studie, dan wel enkelblind 
of dubbelblind placebogecontroleerd moest zijn, alsmede dat het 
gepubliceerd moest zijn in een peer reviewed tijdschrift. De proef-
personen moesten een diagnose hebben voor een angst-, depres-
sieve of obsessieve stoornis. Van de 144 gevonden onderzoeken 
bleven er na screening op deze criteria nog zes onderzoeken over, 
waarvan er vier zijn gedaan met psilocybine, een met LSD en een 
met ayahuasca. Bij drie van de onderzoeken [2,3,4] is gedurende 
enkele weken een vorm van psychologische begeleiding van de 
proefpersonen toegepast. Het is mogelijk dat dit heeft bijgedragen 
aan de uitkomst van de onderzoeken, evenals het placebo-effect 
en een toegenomen beïnvloedbaarheid van de proefpersonen.
De resultaten van deze geselecteerde onderzoeken vertonen 
allen een vermindering van de psychische klachten van de proef-
personen. Bovendien bleek een gunstig effect op tabak- en alco-
holverslaving (zie tabel 1)

De gunstige werking van deze middelen bij behandelingsresis-
tente depressie en angst en depressie bij levensbedreigende ziekte 
lijkt te zijn gebaseerd op een agonistische werking van deze tryp-
tamines op serotonerge (5-HT1A/2A/2C-)receptoren die betrokken 
zijn bij het verwerken van emoties, regulering van neurotrofe 
factoren, anti-inflammatoire werking, en modulatie van frontale 
en mediale hersenenstructuren. Hoewel de 5-HT1A/2C-recepto-
ren de effecten van serotonerge hallucinogenen moduleren, lijkt 
het belangrijkste werkingsmechanisme de activering van de glu-
tamaatreceptoren in de frontale cortex te zijn. De 5-HT2A- en de 
metabotrope glutamaat 2/3-receptoren laten een overlappende 
verdeling in de hersenschors zien en hun wisselwerking speelt 
een cruciale rol in de neuropsychofarmacologie van klassieke 
hallucinogenen. 

Andere werkingsmechanismen, niet gerelateerd aan serotonerge 
receptoren, zoals regulering van de homeostase van de celener-
gie, mitochondriale functies en oxidatieve stress, blijken deze the-
rapeutische effecten ook te beïnvloeden. Postmortem monsters 

van depressieve patiënten tonen aan dat de corticale expressie 
van de serotonerge receptoren is gewijzigd, wat suggereert dat 
deze receptoren betrokken zijn bij het verwerken van emoties. 
Dierproeven en klinische studies tonen aan dat 1A-receptor-ago-
nisten anxiolytische en antidepressieve eigenschappen hebben 
en dat 2A- en 2C-receptor-agonisten angstig en depressief gedrag 
bij dieren verminderen. De antiverslavende effecten zouden in 
verband kunnen staan met de activatie van het dopaminerge-sys-
teem. Preklinische onderzoeken tonen aan dat ayahuasca moge-
lijk indirect de dopaminerge pathways stimuleert, waarschijnlijk 
door middel van 5-HT2A receptor-activatie of MAO-inhibitie. Door 
toediening van psilocybine nam de afgifte van dopamine bij 
proefpersonen toe. In vivo-onderzoek suggereert dat de antiver-
slavende eigenschappen van harmine en harmaline uit ayahuasca 
betrokken zijn bij de imidazoline-, glutamaat- en dopamine-path-
ways. Hersenscans van mensen suggereren dat de antidepressieve 
werking van psilocybine en ayahuasca in verband zou kunnen 
staan met veranderingen in hersenactiviteit. Deze veranderingen 
zijn onder andere zichtbaar in de amygdala en de cortex singularis 
anterior, die beide betrokken zijn bij emotionele verwerkingspro-
cessen en het zogenaamde default-netwerk, een groep hersenge-
bieden die in verband zijn gebracht met introspectie. Psilocybine 
verminderde de reactiviteit van de amygdala, wat gerelateerd is 
aan een toename van positieve gevoelens. Ayahuasca en psilocy-
bine verminderen de hersenactiviteit in delen van het default-net-
werk, zoals de cortex singularis posterior. Regelmatig gebruik van 
ayahuasca wordt geassocieerd met het dunner worden van de 
cortex.

Dos Santos et al. stellen: ‘Ondanks het kleine aantal onderzoeken, 
de kleine steekproefomvang (6-15 vrijwilligers), de hoge mate 
van heterogeniteit tussen de onderzoeken en het ontbreken van 
placebo- en controlegroepen in drie van de geselecteerde bron-
nen, (open label, proof of concept-onderzoek), laten de weerge-
geven resultaten consequent zien dat ayahuasca, psilocybine en 
LSD anxiolytische, antidepressieve en antiverslavende eigenschap-
pen hebben.’ Vervolgens concluderen zij dat de huidige beschik-
bare medicatie voor genoemde aandoeningen een beperkte 
werkzaamheid heeft en vaak vervelende bijwerkingen geeft, 
waardoor de behandeling niet altijd wordt voortgezet. Klassieke 

AFBEELDING 1 | ayahuascaretreats.net

AFBEELDING 2 | 2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine (DMT) AFBEELDING 3 | 4-hydroxy-N,N-dimethyltryptamine (Psilocine) AFBEELDING4 | O-fosforyl-4-hydroxy-N,N-dimethyltryptamine 
(Psilocybine)
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acid diethylamide (LSD): a systematic review of clinical trials published in the last 25 
years. Ther Adv Psychopharmacol 2016; 6(3):193-213. [2] Gasser P, Holstein D, Michel Y, 
Doblin R, Yazar-Klosinski B, Passie T, Brenneisen R. Safety and efficacy of lysergic acid 
diethylamide-assisted psychotherapy for anxiety associated with life-threatening 
diseases. J Nerv Ment Dis 2014;202:513-520. [3] Johnson M, Garcia-Romeu A, Cosimano 
M, Griffiths R. Pilot study of the 5-HT2AR agonist psilocybin in the treatment of tobacco 
addiction. J Psychopharmacol 2014;28:983-992. [4] Bogenschutz M, Forcehimes A, 
Pommy J, Wilcox C, Barbosa P, Strassman R. Psilocybin-assisted treatment for alcohol 
dependence: a proof-of-concept study. J Psychopharmacol 2015;29:289-299.
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Ananassap vervangt contrastvloeistof

KORT BERICHT | De polikliniek radiologie van een ziekenhuis 
in Bologna meldde eind 2015 veel geld te hebben bespaard door in 
plaats van de standaard paramagnetische contrastvloeistof voor 
magnetische resonantie galwegonderzoek (MRCP) een glas ana-
nassap te geven aan de patiënten. 

De eerder gebruikte, en als geneesmiddel geregistreerde, vloei-
stof was veel duurder. Ananassap kent minder bijwerkingen en 

is even betrouwbaar. Het bleek overigens dat dit in Nederlandse 
ziekenhuizen (bijvoorbeeld in Tilburg) ook al wordt toegepast. Het 
werkingsmechanisme berust op het hoge mangaangehalte van 
dit sap. De procedure is al in 2007 beschreven door Franse onder-
zoekers (L Arrivé et al. Pineapple juice as a negative oral contrast 
agent in MRCP. J. Radiol. 2007;88:1689-94.) 

KORT BERICHT | Aristolochiazuur is in warenwetproducten 
verboden na een incident met vermageringskuren in België, dat 
vaker in dit tijdschrift is besproken. Een argument in de discussie 
was (en is) dat vervuiling van graan met Aristolochia-soorten, met 
name A. clematitis, de oorzaak zou zijn van de veelbesproken Bal-
kan endemische nefropathie (nierziekte), afgekort BEN. Mantle et 
al. (wetenschappers uit Londen en Roemenië) vragen zich af of dit 
wel terecht is. De discussie over de oorzaken van BEN loopt al sinds 
de jaren vijftig. Vanaf de jaren zeventig was er ook de ochratoxi-
ne-hypothese die beschimmeld graan als oorzaak aanwees, via 
een toxine geproduceerd door Penicillium-soorten. Toch stellen 
veel studies de Belgische nefropathie en de BEN op één lijn: beide 
zouden door aristolochiazuren (AA) veroorzaakt zijn. Mantle et al. 
bekeken kritisch de experimentele en epidemiologische onder-
bouwing van deze stelling en kwamen tot de conclusie dat dit nog 
verre van bewezen is.

Er zijn rattenstudies gedaan waarbij de ratten gedurende twee jaar 
intraperitoneaal geïnjecteerd werden, onder andere met zes keer 
de humane dosis AA die in België aan de orde was. Meestal leidden 
dit soort studies tot de ontwikkeling van allerlei tumoren, vooral in 
het maag-darmgebied, maar zelden tot niertumoren. Wel kunnen 

Is aristolochiazuur wel de oorzaak 
van de Balkan-nefropathie?

de niertumoren heel goed een uitzaaiing van de maagtumoren 
zijn. Dit is echter niet gecontroleerd.

Bij BEN is sprake van een langzaam voortschrijdende bilaterale 
nieratrofie en dat is een heel ander proces. AA blijken een heel 
korte halfwaardetijd te hebben. Pogingen om een vergelijking te 
trekken tussen de blootstelling aan AA in de Balkan door graan-
vervuiling, in China door geneeskruidengebruik en in België door 
de fatale medicijnencocktail laten zien dat er meer aan de hand 
is. De gevonden DNA-afwijkingen als gevolg van AA leiden niet 
zonder meer naar nierkanker en kunnen ook door mycotoxinen 
worden veroorzaakt. Bovendien, als de bron van AA een extract is 
van zaden of wortels van A. clematitis dat oraal wordt toegediend, 
dan zijn de effecten veel milder dan de injecties met AA oproepen. 
Mantle et al. achten al deze kwesties nog onvoldoende uitgezocht 
om te stellen dat BEN wordt veroorzaakt door AA. 

BRON | Mantle P, Herman D, Tatu C. Is Aristolochic Acid Really the Cause of the Balkan 
Endemic Nephropathy? J Controv Biomed Res 2016;2(1):9-20. Zie ook: De Jong MR. Aristo-
lochia opnieuw in het nieuws. Ned Tijds Fytoth 2013;26(3):16-8 (waarin een samenvat-
ting van Dhaenens D. Aristolochia: the malignant lie and the benign truth. J Reg Chin 
Herb Med 2013;10:39-41).

hallucinogenen zoals ayahuasca en psilocybine kunnen in gecon-
troleerde omstandigheden veilig worden toegepast. De onder-
zoeken in dit artikel suggereren dat therapeutisch gebruik van 
klassieke hallucinogenen bij sommige patiënten, na een enkele 
dosis, snel werkende en langdurig merkbare positieve effecten 
hebben, met weinig bijwerkingen. 
 
De belangstelling voor medicinaal gebruik van deze middelen 
neemt sterk toe; zo worden er nieuwe klinische onderzoeken 
gedaan naar bijvoorbeeld het gebruik van psilocybine bij de 
behandeling van alcoholisme, cocaïneverslaving, nicotineversla-
ving en angst en depressie bij kanker. 

Meer informatie: www.stichtingopen.nl, www.beckleyfoundation.org, www.maps.org.
REFERENTIES | [1] Dos Santos RG, Osório FL, Crippa JAS, Riba J, Zuardi AW, Hallak JEC. 
Antidepressive, anxiolytic, and antiaddictive effects of ayahuasca, psilocybin and lysergic 
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NAGOYA PROTOCOL

Visser (Wageningen Universiteit) ging in zijn voordracht in op het 
Nagoya Protocol (NP). Dit protocol betreft de toegang tot geneti-
sche bronnen (lees: de wereldwijde biodiversiteit aan bijvoorbeeld 
planten). Het legt verplichtingen op aan de gebruiker hiervan. 
Het NP vloeit voort uit de Conventie over Biologische Diversiteit, 
een internationaal verdrag met als doelen conservering, duur-
zaam gebruik en een eerlijke verdeling van de verdiensten bij het 
gebruik van genetische bronnen. Het NP betreft ook de traditio-
nele kennis die gebruikersgroepen hebben over deze genetische 
bronnen. Op 20 oktober 2014 heeft de EU verordening EU/511/2014 
aangenomen waarmee het NP in alle lidstaten moet worden 
ingevoerd. De belangrijkste elementen uit deze verordening zijn 
de stipte nalevingverplichting voor gebruikers, geregistreerde 
collecties en best practices met betrekking tot track & tracing. 
De vereiste documentatie over de gebruikte genetische bronnen 
bevat datum, herkomst en beschrijving. Ook aan- en verkopen op 
de lokale markt vallen onder het NP. Er is daarnaast een notifica-
tieplicht voor het gebruik van genetische bronnen in combinatie 
met de verkrijging van onderzoekssubsidies en bij het op de markt 
brengen van producten op basis van genetische bronnen. Bij het 
gebruik van genetische bronnen uit in de EU geregistreerde collec-
ties mag ervan uit worden gegaan dat al is voldaan aan de verplich-
tingen uit het NP en de EU-verordening 511/2014. Voor Nederland is 
door Wageningen UR het Access and Benefit-Sharing (ABS) Focal 
point ingesteld (www.absfocalpoint.nl), waar te vinden is welke 
eisen er worden gesteld aan het gebruik van genetische bronnen 
voor onderzoek en ontwikkeling. Toezicht op de naleving ligt in 
Nederland bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

PLANTENNAMEN 

Simmonds (Botanische Tuinen Kew, U K) benoemde de 
drie belangrijkste bronnen voor de identificatie van plan-
tennamen: de International Plant Names Index (IPNI), de 
World Checklist of Selected Plant families (WCSP) en The 
Plant List (TPL). De IPNI uit 2000 is de opvolger van de Index 

Leren van de natuur 
en van onze voorouders
Symposium etnofarmacologie in Leiden  

SOPHIEKE NIJHUIS-BOUMA | Op 14 en 15 april 2016 vond in Leiden het symposium Learning from Nature, learning from our 
Ancestors; from tradition to evidence based medicines plaats. Dit symposium werd georganiseerd door het Journal of 
Ethnopharmacology, de Universiteit van Leiden en het Institute of Biology Leiden. Professor Rob Verpoorte was de 
drijvende kracht achter dit symposium. Er werden 21 lezingen van elk dertig minuten gehouden en er waren 18 poster-
presentaties (zie kader). Het gehoor was zeer internationaal en er waren circa tachtig aanwezigen. De legitimatie voor 
het gekozen symposiumthema was het feit dat de Nobelprijs 2015 voor Fysiologie en Geneeskunde is toegekend aan 
ontdekkers van geneesmiddelen op basis van natuurlijke producten. Die erkenning van natuurproducten als potentiële 
medicijnen vraagt echter wel om duidelijke standaarden in het multidisciplinaire veld waarin dit onderzoek zich afspeelt. 
In dit artikel wordt nader ingegaan op de lezingen en posters (kader) die een duidelijke relatie hebben met het vakgebied 
van de fytotherapie. Onderaan het tweede kader staat een URL naar een tabel met het overzicht van de lezingen.

Kewensis uit 1893. Voor de beter toegankelijke TPL (www.the-
plantlist.org) werkt Kew samen met Missouri Botanical Garden. 
Het gebruik van niet-wetenschappelijke namen kan tot veel ver-
warring leiden. Zo is sandalwood (sandelhout) de aanduiding voor 
circa honderd verschillende plantensoorten, waarbij de soort San-
talum album de voorkeur heeft. Ook bijvoorbeeld Amyris balsami-
fera levert sandelhout. In Kew is een chemische databank opgezet, 
de Chemical Abstracts Service (CAS) waarbij in geval van sandelhout 
onderzoek is gedaan naar het oliegehalte. Op basis van het oliege-
halte kan de juistheid van de plantennaam worden nagegaan. Sim-
monds noemde ook de verwarring rond ginseng; ook daar gaat het 
om een aantal andere plantensoorten naast Panax japonicus. De 
Medical Plant Names Service Kew (MPNS) is ingesteld om verwarring 
te voorkomen, ook ten bate van wetenschappelijke tijdschriften. 

VELDSTUDIES 

Van Andel (Naturalis, Leiden) gaf aan dat op het zuiver beschrij-
vende onderzoek van etnobotanisten, wat leidt tot lange lijsten 
van traditioneel gebruik van planten tegen allerlei kwalen, veel 
kritiek is geweest. Toch kan dergelijk onderzoek met etnofarma-
cologische overzichten een eerste stap zijn in een innovatieve 
onderzoeksmethodiek. Voor een indicatie van de belangrijkste 
geneeskruiden geeft het aanbod van medicinale planten op 
lokale markten een snelle eerste indruk. Genoemde etnofarma-
cologische overzichten laten ook zien voor welke gezondheids-
onderwerpen de bevolking de voorkeur geeft aan medicinale 
planten. In een aantal gevallen zijn er geen andere biomedische 
voorzieningen hiervoor beschikbaar. Van Andel deed hier onder-
zoek naar in Ghana, Tanzania, Benin, Gabon en Suriname. In Afrika 
gaat het bij de medicinale planten onder andere om voortplan-
tings- en vruchtbaarheidsproblemen, die bijvoorbeeld door mala-
ria kunnen optreden. Daarnaast worden planten ook veelvuldig 
gebruikt voor het geestelijke welbevinden. In Benin was bijvoor-
beeld 32% van het gebruik hierop gericht. Het gebruik van medi-
cinale planten kan uit duurzaamheidsoogpunt ongewenst zijn als 
het zeldzame soorten betreft die in het wild worden verzameld.



ONTWIKKELINGEN IN FYTOTHERAPIE

M. VAN KREGTEN | De titel van het symposium beschrijft de kern 
van fytotherapie: ‘Learning from nature, learning from our 
ancestors: from tradition to evidence based medicines’. 
Traditionele geneeskunde kan een bron van inspiratie zijn 
voor verder onderzoek (N. Moore). Er moet kritisch onder-
zoek worden gedaan naar deze traditionele systemen (Y.H. 
Choi). Er moet een wereldwijde kennisuitwisseling komen 
tussen westerse en traditionele geneeskunde, zodat er een 
integratie tussen beide kan plaatsvinden en er een mondi-
ale geneeskunde kan ontstaan (T. Efferth). Daartoe moeten 
traditionele geneeskundige overtuigingen vertaald wor-
den naar biologische geneeskunde (N. Moore). De nadruk 
zou meer op extracten moeten gaan liggen, niet op geïso-
leerde inhoudsstoffen (R. Verpoorte, G. Appendino e.a.). 
Het werken met extracten en de focus op synergisme of 
op multiple targeting leggen is nuttiger dan de single tar-
get-benadering (R. Verpoorte, A.M. Viljoen, G. Ulrich-Mer-
zenich). Bovendien is bij onderzoek naar planten multi-
disciplinair onderzoek nodig en een goede integratie van 
verschillende expertises en disciplines (B. van de Water, 
R.F. Witkamp, R. Verpoorte, N. Moore).

Kwaliteitscontrole moet beginnen bij diegene die de plant 
verbouwt of verzamelt (A.M. Viljoen). De onderzoeker 
moet controleren of de juiste plant is aangeleverd: iden-
tificeer de plant, controleer de naam en verwijs naar een 
bewijsexemplaar en indien mogelijk naar een chemische 
vingerafdruk. Tevens moeten deze zaken vermeld worden 
in het onderzoeksverslag. Wanneer men literatuuronder-
zoek met betrekking tot specifieke planten doet, contro-
leer dan of de auteur dit alles heeft gedaan en wees terug-
houdend wanneer dit niet is gebeurd (M. Simmonds).

Er zijn nuttige nieuwe technologische ontwikkelingen op 
het gebied van massaspectrometrie, zoals hoge resolutie 
(> 500.000), Ion mobility MS en MALDI imaging (R. van der 
Heijden) en verbeterde en snellere screeningstechnieken 
(‘high throughput screening’) op het gebied van model-
organismen: o.a. zebravislarven (Danio rerio), nematoden 
(Caenorhabditis elegans) en slijmzwam (Dictyostelium dis-
coideum) (M. Wildwater, H.P. Spaink).

23  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 29e jaargang, nr 3, zomer 2016

PRIMAIRE FARMACOLOGIE 

Sommige moderne geneesmiddelen zijn afgeleid van traditio-
nele medicinale planten zoals wilg (aspirine), Digitalis (digoxin) 
en Colchicum (colchicine). Aandachtspunten bij het gebruik van 
planten als medicijn zijn vragen zoals: om welke plant, welk meng-
sel en welke receptuur gaat het? Daarnaast moet er aandacht zijn 
voor variatie in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. Moore 
(Universiteit Bordeaux, Fr.) nam de snow lotus (Saussurea sp.), 
volgens hem de ‘koningin van de geneeskruiden’, als voorbeeld. 
Belangrijke vragen in verband met de opheldering van de genees-
krachtige werking zijn identificatie van de soort, teelt en groeiom-
standigheden zoals klimaat, concentratieverschillen van actieve 
inhoudstoffen en risico’s van verontreiniging met gelijkende 
planten. Een systematische screening door middel van bio-assays, 
waarbij verschillende extractiemethoden in het onderzoek wor-
den betrokken, is daarbij noodzakelijk (dus bijvoorbeeld zowel 
water- als alcoholextracties). 
 

MEDICINALE CHEMIE
 

Appendino(Universiteit Piemonte Orientale, Torino, It.) ging in 
op de veranderde rol van de organische chemie bij het onder-
zoek naar natuurlijke producten: van structuuropheldering naar 
verandering van de structuur van natuurlijke inhoudsstoffen. Dit 
betekent een verschuiving van organische chemie naar medische 
chemie, waarbij het nog steeds gaat om moleculen. Ophelde-
ring van de chemische samenstelling van natuurlijke producten 
heeft in sommige gevallen geleid tot een 100% synthese van de 
werkzame stof. Voorbeelden hiervan zijn Levodopa, een Parkin-
sonmedicijn, waarvan de werkzame stof voorkomt in tuinbonen 
(Vicia faba). Ook galantamine, een stof die onder andere voorkomt 
in het sneeuwklokje (Galanthus nivalis), wordt nu als 100% synthe-
tisch geneesmiddel voorgeschreven bij de ziekte van Alzheimer, 
om de achteruitgang van het geheugen te vertragen. Appendino 
benoemde ook de rol van biotechnologie bij de bereiding van 
medicijnen, bijvoorbeeld de productie van artemisininezuur door 
transgene gist. Volgens hem zijn geneesmiddelen op basis van 
natuurlijke producten ‘niet zomaar te plukken’ c.q. groeien ze niet 
kant-en-klaar aan een plant. Er heeft namelijk vaak een aanpassing 
plaatsgevonden, waarbij de uiteindelijke werkzame stof ontstaan 
is via semi-synthese. De zo verkregen stoffen worden ook wel syn-
thetische biologische analogen genoemd. 

KWALITEITSCONTROLE 

Viljoen (University of Technology, Pretoria, ZA) stond stil bij de kwa-
liteitscontrole voor geneesmiddelen waarbij planten tot medicijn 
worden verwerkt. Het ontbreken van geschikte en relevante kwa-
liteitscontroleprocedures is vaak punt van kritiek geweest. De 
complexiteit van plantenextracten en variabiliteit in het plantaar-
dige materiaal door bijvoorbeeld de teeltwijze, zorgen voor een 
overvloed aan uitdagingen om de kwaliteit te verzekeren en te 
handhaven. Vanaf 2006 zijn er meer dan 5300 publicaties geschre-
ven over kwaliteitscontrole bij geneesmiddelen op basis van 
planten, wat het belang hiervan aangeeft. Diverse gepropageerde 
methoden zijn in de praktijk vaak niet realistisch, mede vanwege 
de kosten. Daarnaast is de focus van de kwaliteitscontrole vaak 
meer gericht op de plant in de vorm van chemische fingerprints 
dan op de farmacologische activiteit. Farmacologische gegevens, 
inclusief gegevens over toxiciteit, moeten gecombineerd wor-
den met de chemische data om zo de bio-actieve moleculen te 

identificeren waarop de kwaliteitscontrole zich vervolgens moet 
richten. Vanwege gebrek aan protocollen voor kwaliteitscontrole 
worden producten verboden, waardoor op zich waardevolle 
geneesmiddelen niet beschikbaar zijn. Viljoen brak een lans voor 
de driehoek van veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. De gepropa-
geerde kwaliteitscontrole moet ook gericht zijn op de teelt van de 
kruiden en de oogstmethoden, dus niet alleen op de bewaarom-
standigheden na de oogst. Als voorbeeld besprak hij kauwgoed 
(Sceletium tortuosum), een vetplant uit Zuid-Afrika behorend tot de 
ijskruidfamilie, genoemd naar ijskruid (Mesembryanthemum cris-
tallinum). Het kauwen van de gefermenteerde plant veroorzaakte 
een prettige stemming bij indianen. Van mesembrine, een van de 
psycho-actieve componenten in S. tortuosum, is vastgesteld dat 
het een kalmerende werking heeft. 
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SYSTEEM-FARMACOLOGIE
 

Danhof (Academic Centre Drug Reasearch, Leiden) brak een lans 
voor meer aandacht voor mogelijke interacties tussen actieve 
plantenstoffen. Medicijnen op basis van planten bevatten name-
lijk vaak een mengsel aan actieve stoffen. Zo bevat cannabis als 
medicijn zo’n zeventig alkaloïden. Deze stoffen kunnen elkaar ver-
sterken (synergisme) of tegenwerken (antagonisme) of er is geen 
interactie. Interactie is een zwaard dat aan twee kanten snijdt: het 
levert zowel kansen als bedreigingen. Zonder interactie is er een 
additieve respons: het uiteindelijke effect is de som der delen. 
Danhof ging in op het complex van farmacokinetiek (PK) en farma-
codynamiek (PD). Bij PK gaat het over hoe het geneesmiddel wordt 
opgenomen, verwerkt, afgebroken en de restanten en metabolie-
ten weer uit het lichaam worden verwijderd. PD gaat over de veelal 
niet-lineaire interactie tussen de actieve stoffen en de fysiologi-
sche effecten die hierdoor worden opgeroepen in het lichaam. Bij 
het gebruik van benzodiazepines in combinatie met alcohol is er 
bijvoorbeeld een versterking van het effect. Bij de combinatie van 
midazolam, een benzodiazepine (en vaak als slaapmiddel voorge-
schreven) en flumazenil treedt er antagonisme op. Dat is echter 
niet verrassend want flumazenil staat geregistreerd als antagonist 
van benzodiazepinen. Bij de combinatie van medicijnen moet dus 
rekening worden gehouden met interacties, waardoor het uitein-
delijke effect niet op voorhand voorspelbaar is. Dit geldt zowel in 
therapeutische als in toxicologische zin.

FYTOTHERAPIE EN KANKER

Efferth (Mainz, DL) benoemt het voorkomen van kanker in Afrika: 
109-146 op de 100.000 mensen hebben leverkanker of mondkan-
ker. Ook longkanker, slokdarmkanker en baarmoederhalskanker 
komen veel voor. Bij kinderen komt vooral leukemie voor, waarbij 
jongens meer getroffen worden dan meisjes. Circa veertig plan-
tensoorten zijn getest op cytotoxiciteit bij kankercellen. Apige-
nine, een inhoudsstof van peterselie en andere schermbloemigen 
heeft een remmende werking op kankercellen. Efferth noemde 
ook de anti-kankerwerking van doxorubicine, een stof van bacte-
riële oorsprong. Tot slot noemde hij het positieve effect van artes-
unaat, een in Artemisia annua voorkomende stof, in de strijd tegen 
baarmoederhalskanker en darmkanker.  

ENKELE INTERESSANTE 
POSTERPRESENTATIES 

• Demmak et al. (Univ. Lille, Fr.) bewezen dat Myrtus nivel-
lei, een inheemse plant in de Sahara, acetylcholinestera-
se-remmend werkt.

• Nuringtyas et al. (Univ. Yogyakarta, Indonesië) hebben 
de legitimatie van kruidendranken op basis van het blad 
van agarhout onderzocht. Ze deden het onderzoek met 
extracten van Aquilaria malaccensis en Gyrinops versteegii. 
De extracten van beide soorten lieten een antioxidatieve 
en cytotoxische werking zien en remden de groei van Stap-
hylococcus  aureus en Escherichia coli en die van plasmodia.

• Semiarti et al. (Univ. Yogyakarta, Indonesië) hebben aan-
getoond dat een extract van callus van wortel en tomaat 
bioactieve stoffen bevatten met een antioxidatieve 
werking. 

• Maulidiani et al. (Univ. Malaysia, Serdang, Maleisië) heb-
ben het traditionele gebruik van Centella asiatica (pegaga) 
bij diabetes onderbouwd. Ze deden onderzoek waarin de 
metabole veranderingen bij obesitas-ratten met diabetes 
succesvol werden aangetoond na toediening van extract 
van C. asiatica. Hydrocotyle bonariensis, eveneens aange-
duid als pegaga heeft geen antidiabeteswerking.

• Pratiwi et al. (Univ. Yogyakarta, Indonesië) onderzochten 
de invloed van de olie van Massoia aromatica, een zeldzame 
plant uit Indonesië (vnl. Molukken en West-Papoea) op de 
groei van Candida albicans en Pseudomonas aeruginosa. 
Beide werden sterk geremd in hun groei en daarmee is 
massoia-olie interessant als anti-pathogeen middel. Tradi-
tioneel wordt het gebruikt tegen diarree en vaginale vloed. 

• Ufuk et al. (Univ. Ankara, Turkije) onderzochten de farma-
cologische eigenschappen van Cuscuta arvensis, als Turks 
volksmedicijn bekend onder IKSUT. Dit medicijn wordt 
traditioneel gebruikt bij leverkwalen. Het Cuscuta-ex-
tract bleek bij ratten de geïnduceerde leverschade te 
verminderen. 

Zie voor een tabel met een overzicht van alle lezingen en 
de bijbehorende stellingen: fyto.nl/lezingen

Ir. A S. (Sophieke) Nijhuis-Bouma studeerde tuinbouw-
plantenteelt en plantenveredeling aan de toenmalige 
Landbouwhogeschool in Wageningen. Ze publiceerde 
van 1982 tot 1989 in diverse vakbladen over de veredeling 
van houtige siergewassen. Van 1999-2015 was ze lid van 
de Kruidentuincommissie van het Nederlands Openlucht-
museum; vanaf 2009 tevens secretaris. Ook is ze lid van de 
redactie van dit tijdschrift
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COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK Positieve 
wetenschappelijke ontwikkelingen rond 
kruidengeneesmiddelen vormen de hoofd-
moot in dit tijdschrift. In het algemeen is er 
dan sprake van harmonische samenwerking 
tussen wetenschappers, clinici, patiënten 
en bedrijven. Gelukkig krijgen kruidenge-
neesmiddelen en -producten langzaam 
maar zeker ook in Nederland in de medische 
wereld een gewaardeerde plaats. 

Helaas zit er ook een keerzijde aan de groei-
ende populariteit van kruidengeneesmid-
delen. De ene na de andere hype komt op 
(nonisap, aloëgel, CBD-olie, zuurzakpro-

ducten, afslankkruiden) en trekt piraten en cowboys aan. Hiermee 
bedoel ik mensen afkomstig uit andere sectoren die, voorzien van 
de bekende Hollandse VOC-mentaliteit, een kansje zien om snel en 
gemakkelijk rijk te worden. Gevoed door slecht begrepen en geci-
teerde wetenschappelijke publicaties en ongehinderd door kennis 
of opleiding op dit gebied, gaan deze lieden aan de gang met pro-
ducten waarvan de kwaliteit onduidelijk is en de werkzaamheid 
navenant twijfelachtig. Een enthousiast leger van thuisgebruikers, 
facebook-likers en twitteraars doet de rest.

Vaak had ik klagers aan de NVF-telefoon: ‘Hun CBD-olie is gemaakt 
van afval van diervoeder.’ Of: ‘Hun liposomen zijn niet anders dan het 
extract gemengd met groene zeep.’ En: ‘Hun vitaminepillen bevatten 
verboden concentraties coffeïne.’ Meestal gevolgd door de hulp-
kreet: ‘Doen jullie daar dan niets aan?’ Mijn eerste wedervraag was 
dan altijd: ‘Bent u al NVF-lid?’ Vaak niet, zo blijkt. Maar toch wordt van 
de NVF verwacht dat ze hier regulerend optreedt. Wie betaalt daar 

dan voor? Niet de consument, want die merkt de verschillen niet op. 
Niet de producent, want die ziet dan alleen maar zijn product duurder 
worden in vergelijking tot de concurrent.

Wat kunnen we dan, nu al, wel doen?
1. De consument erin opvoeden dat een kruidenproduct veel méér 

is dan alleen een plantnaam. Men moet altijd ook kijken naar 
gebruikte plantendelen, eventuele variëteiten, extractiemethodes, 
sterkte (normering/standaardisatie), dosering. En dus niet zomaar 
een onderzoek waar dezelfde plantnaam bijstaat als bewijs accep-
teren voor preparaten die niet transparant zijn over hoe ze zijn 
bereid en getest. De publiekswebsite www.infofyto.nl is hiervoor 
erg belangrijk: laten we die dan ook promoten en met ons allen in 
de lucht houden.

2. Een stevig netwerk van experts en practici bij elkaar houden en 
elkaar waarschuwen voor ‘rommelproducten’ en piraten op zee. 
Hiervoor kan het ‘alleen voor leden’ gedeelte van de NVF website 
www.fyto.nl worden gebruikt. Er moet daar dan wel een discussie-
forum voor worden opgezet.

3. Onafhankelijke, gespecialiseerde wetenschappers (en hun labora-
toria) zoveel mogelijk steunen. De NVF zou hiervoor een business to 
business-pagina kunnen opzetten op haar website. Er zijn in onze 
vereniging veel experts aanwezig!

Het zou mooi zijn als iemand een project gesubsidieerd kreeg om 
kwaliteitstesten uit te voeren op alle kruidenproducten die niet als 
geneesmiddel geregistreerd zijn. Maar zolang dat niet het geval is 
en het beschikbare subsidiegeld vooral stroomt naar instellingen die 
abslotuut geen verstand van kruiden hebben, moeten we roeien met 
de riemen die er zijn. En dan maar hopen dat we de sector, ondanks de 
piraten, heelhuids naar de veilige haven van op kwaliteit gebaseerde 
effectiviteit kunnen loodsen.    REACTIES: ASSELDONK@ETHNOBOTANY.NL

Wie redt ons van de piraten?

Tedje van Asseldonk is bio-
loog, fytotherapie-docent, 
kruidenteler, lid van de 
redactie van dit tijdschrift 
en was van 1999-2015 
hoofd van het NVF-bureau. 
Zij schrijft deze columns op 
persoonlijke titel.

Vraag en antwoord
In deze rubriek komen vragen aan de orde die aan de NVF zijn 
gesteld (doorgaans via www.infofyto.nl) en die door NVF-leden of 
experts uit het NVF-netwerk zijn beantwoord.

VRAAG | Graag zou ik van u willen weten of u weet wat de werking 
is van Brunnera macrophylla. Dit omdat mijn hooggevoelige hond 
de laatste tijd veel van dit plantje eet. Na een vakantie van drie 
weken liep ze als eerste weer naar deze plant, vandaar deze vraag.

ANTWOORD | Door Tedje van Asseldonk, bioloog van het Instituut 
voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie en Anette van der Aa, 
dierenarts:

Brunnera eten is niet gebruikelijk voor honden. Brunnera is een 
plant uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae). Alhoewel deze 
plant niet als geneesplant bekend staat, is het, gezien de fami-
lie, waarschijnlijk dat ze onder andere kiezelzuur, looistoffen en 
slijmstoffen bevat, die licht beschadigde slijmvliezen kunnen 

verzachten en helpen repareren. In deze familie komen echter 
ook vaak pyrrolizidinenalkaloiden (PA) voor. Als er dus teveel van 
wordt gegeten, zou dit ongezond kunnen zijn. Het is onbekend 
of het PA-gehalte hoog is in deze specifieke plant. De boven-
grondse delen bevatten meestal weinig PA vergeleken met de 
wortels. 

Het zou eventueel kunnen dat uw hond maag- of darmirritatie 
voelt en door het eten van Brunnera verlichting krijgt. Het is ook 
mogelijk dat het hier om geïrriteerde luchtwegen gaat, en dat 
er dan reflexmatig een verzachting wordt gevoeld. U zou eens 
kunnen proberen om uw hond thee van longkruid (Pulmonaria 
officinalis) in haar drinkbak kunnen geven, mogelijk dat dit ook 
haar behoefte stilt. Longkruid is ook een ruwbladige, maar deze 
bevat bovengronds vrijwel geen PA. Laat een dierenarts ook 
eens kijken of er iets aan de hand is met de genoemde of andere 
organen en in verband met de inzet van kruiden. Zie de lijst met 
NVF-dierenartsen op www.infofyto.nl.
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NVF-nieuws
NETWERKBIJEENKOMSTEN

Na de bijzonder geslaagde netwerkbijeenkomst van 9 april 2016 
zijn er verschillende NVF-werkgroepen aan de slag gegaan om, 
samen met het NVF-bestuur, vorm te geven aan de toekomst van 
de NVF en de fytotherapie in Nederland. Nog altijd zijn hier meer 
actieve (ook nieuwe) leden welkom! Neem contact op met de NVF 
via nvf@fyto.nl als u wilt bijdragen aan het tijdschrift, PR activitei-
ten, scholing, ondernemingsplan, beleid, financiën/kascommissie, 
(kruiden)teelt, Regulier Overleg Warenwet, Dier en Kruid, Oosterse 
Kruiden of ESCOP/internationale samenwerking.
In het najaar is een nieuwe netwerkbijeenkomst gepland op 29 
oktober. Het thema zal daar zijn missie en visie van de NVF.

CONGRES NVF-NVGO

Op vrijdag 10 juni 2016 hield de NVF, evenals 2 jaar geleden, een 
gezamenlijk congres met de NVGO. Er waren ongeveer 50 deel-
nemers. Het thema van dit congres was: Metabool syndroom: 
mogelijke rol voor plantenstoffen? In een van de komende edities 
zal een samenvatting verschijnen van de lezingen die deze dag 
gehouden werden.

MEELEZERS 
GEZOCHT!

Las u tot nu toe het tijdschrift niet 
of amper omdat u het te weinig 

toegankelijk vond?

De redactie probeert hieraan te 
werken. 

Helpt u ons? 

Meldt u dan aan voor het 
MEELEESPANEL via nvf@fyto.nl en laat 

ons horen of de leesbaarheid verbetert.
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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-administratie, bij voorkeur via nvf@fyto.nl. De 
NVF stelt haar adressenbestand nooit ter beschikking 
van derden.
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NETWERKBIJEENKOMST 
NVF - 9 APRIL 2016

De netwerkbijeenkomst van 9 april 2016 betekende 
een nieuw elan voor de NVF. In een tijd van innovatie, 

duurzaamheid en voortschrijdende ontwikkelingen waagt 
de NVF tevens een poging met haar nieuwe bestuur om leden 

nog meer actief te betrekken bij de vereniging, meer nog dan in 
het verleden het geval was. De missie en visie van de NVF dient geëva-

lueerd en daarna verstevigd te worden in een groter geheel en structu-
reel verband. Het is dan ook in het belang van alle fyto- praktiserenden 

dat de NVF als platform dit uitstraalt en realiseert. En dat vraagt medewer-
king van alle leden. 

De opkomst die dag was groot en de betrokkenheid van de NVF-leden is 
nog nooit zo groot geweest in een bijeenkomst. Leden namen in een car-
rouselschema deel aan de georganiseerde werkgroepen. Er werd op een 
inspirerende en aangename manier ingegaan op de stand van zaken en de 
toekomstmogelijkheden van de NVF, er werd gesproken over mogelijkheden 
en knelpunten. De input van de leden, die nu ook deel zullen gaan nemen in 
werkgroepen, werd geïnventariseerd en daar zal het bestuur rekening mee 
gaan houden in het verdere beleid. Voor diegenen die deze dag moesten 
missen, is de mogelijkheid om aan te sluiten uiteraard nog open. Neem dan 
contact op met de NVF via nvf@fyto.nl. Dan kunt u kiezen waar u bijdragen 
aan wilt leveren. Aarzel dus niet, als u deze bijeenkomst niet hebt kunnen 
bijwonen, om toch ook nog actief te worden en u op te geven voor één van 
de werkgroepen: tijdschrift, PR-activiteiten, scholing, ondernemingsplan, 
beleid, financiën/kascommissie, (kruiden)teelt, Regulier Overleg Warenwet, 
Dier en Kruid, Oosterse Kruiden of ESCOP/internationale samenwerking.

In het najaar is een nieuwe netwerkbijeenkomst gepland op 29 oktober 
2016. De insteek is dan missie en visie van de NVF en hoe we daar vorm en 
inhoud aan gaan geven. Houd deze datum reeds vrij, want ook uw mening 
doet er toe. Na deze gezamenlijke bijeenkomst hoopt het bestuur, onder 
leiding van de nieuwe voorzitter Marij Schüsler, voldoende draagvlak en 
input te hebben gekregen, om met alle leden de NVF stevig te gaan veran-
keren in ons maatschappelijk en wetenschappelijk bestel en de NVF het 
draagvlak te geven dat de vereniging verdient.


