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• Eigen recept met betere controle op effect

De door ons zelf bereide preparaten kunnen een meerwaarde 

vormen voor uw praktijk en patiënten. U kunt het effect van 

uw therapie beter volgen. En u kunt precies de hoeveelheid 

voorschrijven die uw patiënt nodig heeft. Mede daardoor zijn 

onze eigen bereidingen vaak de goedkoopste oplossing voor 

uw patiënt.

• We leveren vele kant-en-klaar merken en dierenproducten

Kant-en-klaar merken: onder andere AOV, Orthica, Vitals, MRL, 

Fahrenheit, VCL, Biosana, Gemmaproducten etcetera. Verkrijg-

baar op voorschrift met aanzienlijke kortingen (tot 25%) voor 

uw patiënt.

Dierenproducten: onder andere KAN Herbals, Phytotreat, 

Eco-pets, Jing Tang en Biolife naast veel eigen recepten. 

De toedieningsvorm kan altijd aangepast worden aan uw wen-

sen. Ook kunt u uw diagnose laten ondersteunen door onder-

zoek van het ELN (Europees Laboratorium voor Nutriënten).

Kortom: Wij willen uw praktijk deskundig en 
veilig ondersteunen!

U bent van harte welkom in onze apotheek!

Elke laatste woensdag van de maand organiseren wij een rond-

leiding voor artsen en therapeuten van 11.00 uur - 14.00 uur.  

Graag reserveren per e-mail: recepten@natuurapotheek.com

Hét adres waar u natuurlijke geneesmiddelen, voedings-
supplementen en eigen recepten in één keer kunt bestellen. 

Speciaal voor u alle voordelen van de NatuurApotheek op een rij:

• Wij zijn een échte apotheek (AGB10040)

Wij leveren uitsluitend gecontroleerde veilige eigen bereidingen 

en merkproducten. Ons gamma is immens.

• Een deskundig klaargemaakt voorschrift

Verzending in één pakket, met handtekening voor ontvangst. 

Veilig voor kind en dier en uw privacy is gewaarborgd.

• De NatuurApotheek heeft kennis van twee werelden

Wij geven advies over het gebruik van de voorgeschreven 

middelen samen met andere medicijnen. Ons team heeft kennis 

van zowel Oosterse als Westerse fytotherapie, mycotherapie en 

orthomoleculaire therapiëen.

• Diagnose door een specialist

De filosofie van de NatuurApotheek is dat een effectieve thera-

pie voor de patiënt alleen gewaarborgd kan zijn na tussenkomst 

door een specialist. Door onze werkwijze - een product op maat 

op voorschrift van u als specialist - streeft de NatuurApotheek er 

naar de patiënt zo snel mogelijk terug te brengen in een gezon-

de balans. U bepaalt of het wenselijk is de therapie te herhalen 

of bij te stellen.

farmacie op maat 

®

U kunt áltijd terecht 
met uw vragen

Kwaliteits-
garantie 

sinds 1982!
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Ten geleide

Traditioneel komen in het najaarsnummer dierenthema’s 
aan bod en dit jaar gaat het vooral om endoparasieten. 
Deze spelen vooral bij landbouwhuisdieren een grote 
rol. Als dieren geïnfecteerd zijn, presteren ze minder. Ook 
nemen de resistenties van bijvoorbeeld ingewandswor-
men toe, waardoor in de nabije toekomst een andere aan-
pak dan een antiwormkuur nodig zal zijn.

Van der Aa en Van Asseldonk hebben een samenvatting 
gemaakt van een bachelor-scriptie van de Universiteit 
Utrecht uit 2015 en een aantal Europese onderzoeken. 
Hierin worden aanbevelingen uitgesproken voor een ver-
nieuwde aanpak met betrekking tot het management van 
endoparasieten bij herkauwers.

Het tweede artikel laat een ander aspect van dit thema 
zien, namelijk welke invloed de ingezette middelen heb-
ben op de mest die weer op het land wordt gebracht. Die-
renarts Eijck beschrijft de uitkomsten van een praktijkpi-
lotstudie met varkens.

Becker geeft in haar artikel een overzicht over de moge-
lijkheden voor het inzetten van etherische oliën bij die-
ren en de nog onbeantwoorde wetenschappelijke vragen 
omtrent dit thema.

Qua congressen was er dit jaar een aantal interessante 
bijeenkomsten. Groot doet verslag van bijeenkomsten 
in Bonn en Kopenhagen en Nijhuis-Bouma van het NVF-
NVGO-congres in Wageningen.

Tot nu toe konden we genieten van een heerlijk najaar. 
Om de overgang naar de grijze tijden te vergemakkelijken 
neemt Van Kregten u mee in de tropische kruidentuin van 
Bogor. Geniet ervan.

In dit nummer introduceren wij een nieuwe rubriek, 
namelijk een tuincolumn, waarin door Van Hoof naast 
praktische tips voor uw kruidentuin een karakteristiek van 
een plant wordt geschetst. De column van Van Asseldonk 
en de boekbespreking  door Van der Aa sluiten aan bij de 
dierenthema’s.

Wij wensen u veel leesplezier met deze najaarseditie.

Reacties en vragen zien we graag tegemoet.

Annette van der Aa en Tedje van Asseldonk
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AFBEELDING | Salvia sclarea, scharlei (foto IEZ)
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Etherische olie tegen muggensteken

Nut van dierproeven voor 
mensen kritisch geëvalueerd

KORT BERICHT | Diverse etherische oliën worden gebruikt om 
muggen en andere insecten weg te houden. Citronella is het 
meest bekend, maar citroeneucalyptus, al dan niet verrijkt met 
extra PMD (para-menthaan-3,8-diol of menthoglycol), en ook het 
synthetische PMD zijn beter effectief bevonden, aldus de Environ-
mental Working Group uit de VS. Zij raden, behalve citroeneucalyp-
tus, drie chemische middelen aan waaronder toch ook nog DEET.

Een proefschrift van een Libanese student aan de Düsseldorfse 
universiteit bespreekt de werkzaamheid van diverse aroma’s bij 
zowel het op afstand houden als ook bij het doden van de mug-
gensoorten Aedes aegypti, Anopheles stephensi en Culex quinque-
fasciatus. Uit het testen van een groot aantal aroma’s kwamen als 
beste naar voren: Litsea cubeba, twee Melaleuca spp., Viola odorata 
en Nepeta cataria. Een probleem is de afhankelijkheid van vluch-
tige stoffen waardoor de werkzaamheid relatief kort aanhoudt. 

KORT BERICHT | Dr. Rob de Vries van het Nijmeegse SYRCLE (Sys-
tematic Review Centre for Laboratory animal Experimentation) 
was een van de sprekers op de conferentie van ZonMw over 
onderzoek naar CAM op 12 mei 2016. Hij liet zien dat criteria om 
onderzoek naar complementaire zorg af te wijzen ook gebruikt 
kunnen worden om de huidige praktijk van proefdieronderzoek 
naar de prullenbak te verwijzen. Het ging daarbij om de criteria 
‘de onwaarschijnlijkheid of onmogelijkheid van de onderliggende 
theorie’, ‘de te verwachten geringe effectgrootte’ en ‘een groot 
aantal eerdere onderzoeken met zwakke methodologie of nega-
tieve resultaten’. Op het eerste gezicht lijken deze criteria niet van 
toepassing op dierproeven. De onderliggende aanname dat mens 
en dier biologische overeenkomsten vertonen is immers onom-
streden. Uit publicaties blijken telkens weer duidelijke effecten en 
de resultaten worden gepubliceerd in gerenommeerde bladen 
waarvan men mag aannemen dat die kritisch kijken naar weten-
schappelijke kwaliteit. Maar uit de systematische reviews van 
SYRCLE en hun internationale collega’s blijkt dat dit beeld op zijn 
minst genuanceerd moet worden. Methodologisch is heel wat aan 
te merken op veel dierproeven. Variabelen die essentieel zijn voor 
mogelijke herhaling van het onderzoek, zoals geslacht, gewicht of 
leeftijd van de gebruikte dieren, worden vaak niet (goed) beschre-
ven. Randomisatie en blindering vinden vaak niet plaats, met 
aantoonbare gevolgen voor de betrouwbaarheid van de uitkomst. 
Het ontwerp van studies laat eveneens te wensen over; zo werden 
middelen voor de behandeling van een herseninfarct vaak al toe-
gediend voordat in het proefdier de experimentele beroerte werd 
opgewekt. Als dergelijke fouten gemaakt zouden worden in een 
studie naar een alternatieve behandeling, zou hier terecht direct 
aandacht voor worden gevraagd. Bij dierproeven ontbreekt het 

Rozenhout is bijvoorbeeld 89% effectief, maar het effect duurt 
slechts tien minuten. Kattenkruid (Nepeta) scoort dan beter met 
84% gedurende 17 minuten. Bereidingen waarbij een 20% oplos-
sing in alcohol, genapol, PEG en water was gemaakt waren effectie-
ver dan alleen een 20% bereiding in pure alcohol.

In de EWG-gids wordt vermeld dat zowel een 7% als een 15% Nepe-
ta-oliebereiding in vette olie de muggen zeven uur weg houdt. 
Alhoewel van alle geteste oliën het effect van een 50 ppm-op-
lossing direct na bereiding dodelijk is voor muggenlarven, loopt 
dit effect sterk terug indien deze bereiding niet goed afgesloten 
wordt bewaard. Na een week is het effect nog maar minimaal en 
na drie weken slechts nog nihil.

BRONNEN | [1] Andrews D. et al. EWGs Guide to Better Bug Repellents. 2013. Via www.
ewg.org. [2] Elourfi A.M.A. Evaluation of various essential oils as repellents and insectici-
des against mosquitoes. Diss. Heinrich Heine Univ Düsseldorf, 2005.

vaak aan een dergelijke kritische blik. Uit diverse studies komen 
sterke aanwijzingen naar voren dat er bij dierproeven bovendien 
een grote publicatie-bias bestaat. Negatieve resultaten halen veel 
minder vaak de vakliteratuur. Door de combinatie van deze bias, 
een te optimistisch studieontwerp en andere factoren is het aan-
nemelijk dat de gemeten effectgroottes in werkelijkheid veel klei-
ner zijn. Dat blijkt ook zodra interventies die succesvol leken in het 
laboratorium, in de klinische praktijk worden toegepast. Slechts 
een (zeer) klein deel van de geneesmiddelen die preklinisch veel-
belovend zijn, haalt uiteindelijk de kliniek. 

Dan is er ook nog de theorie: is het echt waar dat mensen en dieren 
zo sterk op elkaar lijken? De Vries herinnerde eraan dat biologische 
systemen complex zijn en dat kleine verschillen in de uitgangssitu-
atie kunnen leiden tot zeer uiteenlopende uitkomsten. Hoewel er 
natuurlijk goede voorbeelden zijn van duidelijke congruentie tus-
sen de uitkomsten in dierproeven en bij menselijke patiënten, is de 
redenering ‘mensen zijn ook zoogdieren en dus zijn dierproeven 
een betrouwbare bron van kennis’ waarschijnlijk veel te kort door 
de bocht. De Vries concludeerde niet dat dierproeven op korte 
termijn afgeschaft moeten worden. Wel stelde hij kritische vragen 
aan degenen die pleiten voor het afschaffen van onderzoek naar 
alternatieve zorg. In plaats van de drie eerder genoemde criteria 
stelde hij dan ook voor om drie nieuwe criteria te formuleren voor 
het beoordelen en prioriteren van projecten op het gebied van 
alternatieve zorg:  ‘samenhang met theorieën die zich empirisch 
bewezen hebben’, ‘de klinische relevantie van effectgroottes’ en 
‘de kwaliteit van de methodologie’. 

BRON | VtdK en ZonMw in gesprek over onderzoek naar complementaire zorg: Een open 
discussie over geloofwaardigheid; executive summary (via www.zonmw.nl).
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OMVANG VAN HET PROBLEEM

Ingewandswormen zijn bij de meeste huisdieren wel in enige mate 
aanwezig, maar leiden niet altijd tot zichtbare symptomen. Ze zijn 
wel de grootste bron van economische schade bij landbouwhuis-
dieren, vergeleken met andere parasieten zoals teken, luizen en 
vlooien. In Australië bijvoorbeeld kosten ingewandswormen aan 
schapenfokkers ongeveer 222 miljoen dollar per jaar, waarvan 81 
miljoen behandelkosten en de rest verminderde opbrengst aan 
wol en vlees. Omdat de schade bij de herkauwers het meest evi-
dent is, vinden we op dit gebied de meeste onderzoeken in ver-
band met de bestrijding van ingewandswormen [1]. Vugts merkt 
op dat de meeste studies bij geiten en schapen gerelateerd zijn 
aan de soorten Haemonchus contortus en Trichostrongylus colubri-
formis. Bij runderen gaat het om Ostertagia- en Cooperia-soorten 
en bij varkens om Ascaris suum. Bij pluimvee gaat het om Ascaridia 
galli en Heterakis gallinarum [red., naar 2,3].

PLANTAARDIGE ANTHELMINTICA

Vugts onderscheidt drie belangrijke groepen planten waar-
mee onderzoek is gedaan: looistofhoudende planten uit 
de Leguminosae-familie (vlinderbloemigen), die in weide 
of hooi worden toegepast; Artemisia spp. (extracten) en 
Carica papaya (latex uit boom of onrijpe vruchten). De laat-
ste twee worden in de vorm van preparaten toegediend. 

• Diverse onderzoeken laten zien dat looistofhoudende vlinder-
bloemige planten in de wei bij de grazers, naast een verbeterde 
algemene gezondheid en groei van de dieren, een verminderde 
uitscheiding van wormeneieren geven. Bovendien zijn deze eie-
ren minder kiemkrachtig en neemt dus ook het aantal larven flink 
af. Of hiermee in alle gevallen afdoende reductie van wormenaan-
tallen wordt bereikt valt nog te bezien. Vaak worden andere maat-
regelen hiermee gecombineerd zoals rotatiegrazen (tijden zonder 
vee laat de populatie parasieten in de wei slinken) of van diersoort 

Wormbeheersing bij herkauwers 

ANETTE VAN DER AA EN TEDJE VAN ASSELDONK | Er zijn twee redenen waarom het belangrijk is te zoeken naar alternatieve 
manieren voor de bestrijding van maagdarmwormen bij dieren: wormen raken in toenemende mate resistent tegen 
de beschikbare anthelminthica en de ecologische impact van deze middelen op de mestverwerkende fauna is groot 
en ongewenst. Djieran Vugts geeft in zijn veterinaire Bsc-scriptie een overzicht van tot nu toe onderzochte alternatieve 
wormbeheersingstrategieën. Wij vatten zijn studie hieronder samen en besteden daarnaast in een kader aandacht aan 
de EU-projecten Sainfoin en Legumeplus.

wisselen bij het achter elkaar gebruiken van een weiland.  Er zijn 
rond de plant Onobrychis viciifolia (esparcetteklaver) veel onder-
zoeken gedaan en andere lopen nog [4,5,6] (zie ook kadertekst).  

• Papaja-latex bevat papaïn, een eiwitafbrekend enzym, dat werk-
zaam wordt geacht tegen wormen. Een enkele dosis bleek niet 
actief; maar vier keer daags doseren leidde tot 98% reductie van 
een H. contortus-besmetting bij schapen. Dit laat vermoeden dat 
het belangrijk is dat de enzymen langdurig in contact moeten zijn 
met de parasieten om effect te hebben. Het is bekend dat infecties 
met H. contortus de zuurgraad (pH) in de lebmaag laten stijgen van 
2,5 tot eventueel neutraal (pH 7). Pas bij dit soort hogere pH’s gaan 
deze eiwitsplitsende enzymen optimaal werken. Papaja-latex lijkt 
een middel dat specifiek (gerelateerd aan de pH) werkzaam is en 
ook veilig. Het kan echter alleen worden ingezet in situaties waar-
bij de parasieten er lang aan worden blootgesteld. Een eenmalige 
gift is zinloos en parasieten in bijvoorbeeld de dunne darm wor-
den niet voldoende bereikt. Ook bij kippen is een pilotstudie met 
papaja-latex succesvol afgerond.

• Artemisia-soorten staan bekend om hun antiparasitaire wer-
king. A. annua is wereldwijd bekend om haar werkzaamheid 
tegen de malariaparasiet. Rahmann noemt in zijn overzicht 
nog vijf andere Artemisia-soorten [2]. Vugts beschrijft expe-
rimenten met A. vestita en A. maritima, wederom bij scha-
pen met een H. contortus-infectie. Net als bij papaja trad bij 
extracten van beide soorten een dosisafhankelijk effect op.  
In vitro werd het effect getest van de methanolextracten tegen 
larven in het L3-stadium. A. maritima was het krachtigst en 
bereikte 100% letaliteit. Daarnaast werden de wormen minder 
beweeglijk bij alle gebruikte concentraties (1,56 tot 100 mg/ml).  
In vivo werd gekeken naar het aantal wormeneieren in de ont-
lasting. Ook hier werkten beide spp. dosisafhankelijk, maar nu 
deed A. vestita het beter. Bij een dosis van 50 mg/kg was de FECR 
(fecal egg count reducton) 86,36% na vier weken behandelen. Ook 
hier bleek dat de kruiden – in tegenstelling tot de chemische 

AFBEELDING | Carica Papaya, papajaboom (Foto: Wiki CC, Katarzyna Kamila Kluczyk)

 »
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anthelmintica – de besmetting niet voor 100% laten verdwijnen 
en gedurende een lange periode moeten worden gebruikt (zie 
ook elders in deze editie het artikel over kruiden bij spoelwormbe-
smetting bij varkens – red.).

BIOLOGISCHE BESTRIJDING

In theorie zouden ingewandswormen weer met hun eigen para-
sieten kunnen worden bestreden. Voor dit doel zijn experimen-
ten uitgevoerd met schimmels die nematoden aanvallen en met 
gewone wormen, die de niches bezet zouden houden. Er zijn daar-
bij geen effecten in het dier, alleen op de vrijlevende stadia van de 
wormen. Duddingtonia flagrans, een bodemschimmel, wordt met 
dit doel via de ontlasting van herkauwers op weilanden uitgezet, 
en ook Arthrobotrys spp. werden onderzocht [2]. Regenwormen 
(Pontoscolex corethus en Perionyx excavates) bleken ook een reductie 

Sainfoin, fieno santo oftewel healthy/holy hay Onobrychis viciifolia 
(esparcetteklaver) was een vergeten voedergewas, tot het in de 
jaren negentig werd gepromoot door verschillende onderzoekers 
verbonden aan de biologische landbouwsector [6].
Inmiddels is er door twee achtereenvolgende Europese onder-
zoeksconsortia onderzoek naar gedaan. Eerst binnen het zevende 
EU-kaderprogramma, daarna via het Marie Curie-programma 
(www.sainfoin.eu; nu vervangen door www.legumeplus.eu). 

Sainfoin is niet alleen prachtig om te zien (de piramidevormige 
roze bloeiwijze in het grasland doet aan orchideeën denken), 
maar heeft ook zeer veel gunstige eigenschappen. Ze legt zoals 
de meeste klavers stikstof uit de lucht vast, en kan door haar diepe 
penwortel langdurige droogteperiodes overleven. Ze heeft een 
lang bloeiseizoen en is heel goed voor bijen en andere insecten. 
Als voedergewas heeft esparcette een zeer hoge antioxidant-
waarde, waarmee ze met kop en schouders boven andere gewas-
sen uitsteekt, ook boven vergelijkbare gewassen zoals Medicago 
sativa (luzerne) of andere klaversoorten. Ze levert eiwitten en 
vermindert het risico op trommelzucht. De urine van de dieren 
bevat minder stikstof en er ontstaat minder methaangas. Helaas 
is deze plant sinds medio vorige eeuw nauwelijks meer verbouwd 
en veredeld. In bovengenoemde projecten werd de draad weer 
opgepakt.

Tijdens de veterinaire sessie op het symposium van het Gesell-
schaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-Forschung in 2013 wer-
den enkele resultaten uit het Sainfoin-onderzoeksprogramma 
bediscussieerd. Er zijn flink wat in vitro- en in vivo-studies die 
laten zien dat voeren van esparcette de populatie ingewandwor-
men kan reduceren. De aanwezige farmacognosten vonden het 
vreemd dat de anthelmintische effecten door de onderzoekers 
aan de looistoffen uit de plant werden toegeschreven. Zij vroe-
gen zich af of het niet eerder de flavonoïden met antioxidante en 
oestrogene effecten waren die hiervoor zorgden. Inmiddels is het 
onderzoeksprogramma uitgebreid tot ook andere vlinderbloe-
mige soorten, zoals Vicia fava (tuinbonen) en Lotus corniculatus 
(rolklaver) die ook op zure bodems gedijen, want sainfoin houdt 

van een alkalisch milieu [4,5]. Begin 2016 verscheen er een publica-
tie over de relatie tussen structuur en wormbestrijdende activiteit 
van looistoffen [7]. Een Finse promovenda heeft hier farmacolo-
gisch/farmacognostisch onderzoek naar gedaan. Zij ontdekte dat 
het optimum ligt bij structuren met pentagalloylglucose er in. Het 
onderzoek betrof 33 hydrolyseerbare looistoffen. Het zwaartepunt 
in de praktijkervaringen ligt bij de gecondenseerde looistoffen. 
Deze zijn echter lastiger op te zuiveren en daarom niet meegeno-
men in dit onderzoek.

Voor een proef werden 93 schapen kunstmatig geïnfecteerd met 
Haemonchus contortus. Ze werden in drie proefgroepen inge-
deeld, gevoerd met esparcette, bonen of een mix van beide. De 
(vierde) controlegroep kreeg een raaigras-klavermix. Het bleek 
dat alleen bonen niet werkte, maar zowel de esparcette als de mix 
reduceerden significant het aantal wormeneieren in de ontlasting, 
met respectievelijk 55 en 40% [4]. In een ander onderzoek testten 
de onderzoekers een feed x breed-benadering bij 160 + 113 lamme-
ren van twee verschillende rassen [5]. Na een kunstmatig opge-
wekte wormeninfectie graasden de dieren 37 dagen gewoon en 
ze werden daarna twee weken op een dieet gezet van 55% espar-
cette of 100% controlevoer. De esparcette reduceerde de worm-
besmetting flink, bij beide rassen. Ook in een tweede proef met 
25 respectievelijk 27 dieren, waarin de proefgroep op een 100% 
esparcette-dieet stond, was dit het geval en kon geen invloed van 
het ras worden vastgesteld. 

van ingewandswormen in besmette bodem te kunnen geven. De 
hoge aantallen regenwormen die in de onderzoekspopulatie werk-
zaam waren, zijn wellicht in het veld niet te bereiken. De biologische 
methoden staan nog in de kinderschoenen en er moet eerst meer 
onderzoek naar gedaan worden om te kunnen zeggen of ze in de 
toekomst substantieel iets kunnen betekenen voor veehouders.

LEVERBOT
 
Vugts wijdt een apart hoofdstuk aan leverbot (Fasciola hepatica), 
omdat deze een heel andere levenscyclus heeft dan de hierbo-
ven besproken wormen. Ook bij deze parasiet wordt steeds vaker 
resistentie gezien tegen triclabendazol, het middel dat het jeugd-
stadium tot nu toe effectief bestreed. Leverbot heeft zoetwater-
slakken (Lymnaea spp.) als tussengastheer nodig. Een manier om 
van de slakken af te komen is bijvoorbeeld de sloten droogmaken. 

AFBEELDING | Onobrychis viciifolia, sainfoin (Wiki cc Hans Hillewaert)

Sainfoin

 »
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Saffraan wordt al meer dan 5000 jaar 
gekweekt. In de Perzische oudheid 
werd het gebruikt als afrodisiacum, 
ter verbetering van de stemming en in 
situaties van geestelijke en lichamelijke 
stress. Ook werd het ingezet rondom de 
menstruatie en tijdens de overgang.

Saffraan staat tegenwoordig veel in 
de wetenschappelijke belangstelling. Het 
gestandaardiseerde saffraanextract Satiereal™ 
reguleert het emotionele eet gedrag en helpt 
daardoor bij overgewicht. Maar de best 
onderbouwde toepassing van saffraan blijft 
toch wisselende stem mingen. Crocus sativus 
extract is daarom een prachtig alternatief voor 
sint-janskruid. 

HET RODE GOUD 
Saffraan wordt bereid uit de rode stampers 
van de saffraankrokus. Voor de vervaar diging 
van een kilo saffraan zijn ongeveer 100.000 
stampers nodig. Ook tegen woordig wordt dit 
nog handmatig geoogst. Hierdoor behoort 
saffraan tot de duurste specerijen ter wereld. 
Daaraan heeft het zijn bijnaam ‘het rode goud’ 
te danken.

UITSLUITEND DE STAMPERS 
Voor dit product gebruikt Bonusan het 
saffraanextract Satiereal™. dat uitsluitend 
wordt vervaardigd van de rode stampers van de 
saffraankrokus. Het extract is gestandaardiseerd 
op 0,3% safranal, de actieve stof in de stampers. 
De geel oranje kleur van het keukenkruid 
wordt veroorzaakt door de meeldraden. De 
meeldraden bevatten geen safranal. 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
• Uitsluitend de rode stampers van de 

saffraankrokus 
• Bevat Satiereal™. ondersteund door 

wetenschappelijk onderzoek
• Gestandaardiseerd op minimaal 0.3% 

safranal (16 extract) 
• Prachtig alternatief voor sint-janskruid

SAFFRAAN DE KENNIS
VAN NU

WWW.BONUSAN.COM

60 CAPSULES

1725_POT

Crocus sativus 
extract

Vanuit de permacultuur is de inzet van eenden in opkomst om 
slakken te bestrijden. Ook de eerder besproken graassystemen 
kunnen hier veel betekenen.

Naast de in dit artikel besproken Europese ontwikkelingen zijn 
ook in verschillende andere continenten interessante moge-
lijkheden met planten beschreven [8,9]. Hier zou ook nader naar 
kunnen worden gekeken bij het zoeken naar alternatieven voor 
wormenbestrijding. 

CONCLUSIE 

Vugts concludeert dat de inzet van medicinale planten op dit 
moment de beste perspectieven biedt voor de vervanging van 
synthetische anthelmintica. Maar dit zal altijd onderdeel moeten 
zijn van een heel pakket aan maatregelen zoals boven beschreven. 
Het graassysteem is daarbij belangrijk. Ook de algemene dierge-
zondheid moet worden verbeterd, zodat infecties deels zelf wor-
den overwonnen en minder schade aanrichten. 

De tijd van eenvoudige kuurtjes die 100% van de parasieten 
doden is voorbij. Onderzoeksmodellen moeten hier ook niet meer 
op afgestemd zijn. De modellen zullen met grotere groepen die-
ren moeten gaan werken om iets subtielere resultaten te kunnen 
vastleggen. Daarnaast moeten de modellen worden ingesteld op 
de evaluatie van gecombineerde strategieën, zoals in de systeem-
biologie gebruikelijk is.

REFERENTIES | [1] Vugts D. Alternative strategies to control gastrointestinal nematodes 
and Fasciola hepatica in grazing livestock. Bsc thesis UU 2016. [2] Rahmann G, Seip H. 
Alternative strategies to prevent and control endoparasite diseases in organic sheep and 
goat farming systems – a review of current scientific knowledge – Vortrag. Ressort-
forschung für der Ökologischen Landbau 2006 (via www.orgprints.org). [3] Maurer V, 
Amsler Z, Heckendorn F, Perler E. Development of prevention and treatment strategies 
for parasites in poultry. 3rd QLIF Congress, Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007 
(via www.orgprints.org). [4] Werne S, Perler E, Maurer V, Probst JK, Hoste H, Drewek A, 
Heckendorn F. Effect of sainfoin (Onobrychis viciifolia) and faba bean (Vicia faba) on the 
periparturient rise in ewes infected with gastrointestinal nematodes. Small Ruminant 
Research 2013(113):454-60. [5] Werne S, Isensee A, Maurer V, Perler E, Drewek A, Hec-
kendorn F. Integrated control of gastrointestinal nematodes in lambs using a bioactive 
feed × breed approach. Veterinary Parasitology 2013(198):298–304.  [6] Ortiz MM, 
Smith L. Sainfoin: Surprising Science Behind a Forgotten Forage (Growers guide). 2016. 
Te downloaden op www.legumeplus.eu.  [7] Engström MT, Karonen M, Ahern JR, Baert N, 
Payré B, Hoste H, Salminen J-P. 2016. Chemical Structures of Plant Hydrolyzable Tannins 
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Werkt Humimkruid tegen 
spoelwormen bij varkens?

 »

INEKE EIJCK  |  Deze bijdrage bespreekt een praktijkonderzoek dat op drie biologische varkensbedrijven plaatsvond. Het 
was een vervolgonderzoek met het preparaat Humimkruid (HK), dat ontwikkeld is door drie bedrijven tijdens het  
Innovatie Prestatie Contract-project Innovatieve natuurproducten voor mens en dier waarvoor de NVF penvoerder 
was. Bij dit onderzoek lag de focus op kennisgroei voor alle deelnemers met name rond de relatie wormenbeheersing 
en mestfauna. 

AANLEIDING EN ACHTERGROND
 
De parasiet die varkenshouders de meeste schade berokkent is 
de spoelworm (Ascaris suum). Van de ontwormers ivermectine 
en andere macrocyclische lactonen is bekend dat deze middelen 
nog jarenlang actief blijven in de mest en dus vaak als gif op het 
land terechtkomt. Van flubendazole, dat bij varkens meestal wordt 
gebruikt, is dit nog onbekend. Daarnaast ontstaat ook steeds 
vaker resistentie. 
Wanneer dieren niet behandeld worden met synthetische ont-
wormingsmiddelen blijkt de mest van betere kwaliteit. Dat komt 
direct ten goede aan de mestfauna. De mestafbraak gaat dan 
vlotter, waardoor voedingsstoffen sneller ter beschikking komen 
aan planten. Dit trekt weer allerlei insecten aan en er ontstaat een 
rijker bodemleven. De biologische sector stuurt minder aan op 
het doden van alle parasieten en meer op een werkbare balans 
tussen de worminfecties in het dier en de mogelijkheid voor het 
dier om hier op natuurlijke wijze weerstand tegen op te bouwen, 
met respect voor de natuur. Momenteel is flubendazole 5% het 
meest gebruikte middel in de biologische varkenshouderij. Of de 
genoemde nadelen voor dit middel ook gelden, werd door drie 
biologische varkenshouders in een case control-studie op hun 
bedrijf getest. Tevens werd gekeken hoe de situatie zich ontwik-
kelt bij het gebruik van HK. 
Bij het ontwikkelen van een beheersstrategie voor parasieten is 
een integrale benadering gehanteerd. Deeloplossingsrichtingen 
werden gezocht op niveau van de mens (vakmanschap, manage-
ment), het dier (weerstandsopbouw, met name op darmniveau) 
en techniek (ontwikkelen nieuwe receptuur ter ondersteuning van 
het verlagen van parasietendruk in en om het productiedier en 
zijn omgeving). 

BEHANDELINGEN

Humimkruid is een complex preparaat dat is samengesteld uit 
humuszuren, impactpoeder en een mengsel van twintig ver-
schillende gedroogde kruiden. Het is een middel dat zich eerder 
richt op de weerstand van het dier zelf dan op het doden van 
wormen(stadia). 

• De kruiden zijn gekozen op basis van literatuuronderzoek 
waarbij aanwijzingen zijn gevonden voor relevante biologische 

activiteit van deze kruiden. Dit gaat in sommige gevallen om een 
parasietenremmende werking en voor andere kruiden om een 
stabiliserende werking op het darmepitheel, het verhogen van 
de darmweerstand, het opwekken van de eetlust, een verbeterde 
spijsvertering of een toxinenbindende werking in het darmkanaal. 
• Aan humuszuur wordt een groot aantal positieve effecten toe-
geschreven zoals verbetering van de darmgezondheid door 
onder andere antivirale, antibacteriële en ontstekingsrem-
mende werking. Bovendien laat onderzoek zien dat humus-
zuur een positieve werking heeft op de lymfocytenconcentra-
tie en daarmee kan bijdragen aan een verhoogde weerstand. 
• Impactpoeder bestaat uit asbestvrije kaoliniethoudende klei 

FIGUUR 1 | Flottatietechniek voor tellen wormeieren
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(E559) en heeft een groot absorberend vermogen. Het kan naast 
water en ammoniak ook toxines binden. Daarnaast bevat het pro-
duct silicaten, die een beschermende werking zouden hebben op 
de slijmlaag van de darmwand.

Door middel van een smaaktest werd de te gebruiken dosering 
van HK bepaald. Er is gekozen voor 0,5%, dagelijks toegevoegd aan 
het voer, vanaf spenen tot aan de slacht (de hele afmestperiode).  
Eén groep kreeg geen behandeling (de negatieve controle) en één 
groep kreeg per ronde drie keer flubendazole 5% (FB) toegediend.
Van de drie deelnemende varkenshouderijen had bedrijf A alle 
drie genoemde proefgroepen, maar om logistieke redenen had 
bedrijf B geen negatieve controle en bedrijf C geen flubendazo-
le-groep (FB-groep).  Per bedrijf werden de proeven in twee rondes 
gedaan. De evaluatie richtte zich met name op de specifieke mest-
fauna, naast de besmettingsdruk met Ascaris suum. 

EVALUATIE

Voorafgaand aan het onderzoek werden op elk bedrijf nulmon-
sters genomen van het aantal spoelwormeieren dat in de mest zat. 
Ook de bodemfauna werd nauwkeurig geanalyseerd. Er werden 
monsters genomen op vier momenten verdeeld over de afmest-
periode. De wormeieren werden geteld door de betrokken die-
renartsen (figuur 1) en de mestfauna (insecten en spinnen/mijten) 
werd door Alterra (Wageningen Environmental Research) geclas-
sificeerd en geteld (figuur 2). Gevonden verschillen werden statis-
tisch getoetst met behulp van een ANOVA (analyse van de variantie). 
Ter vergelijking is ook gekeken naar met ivermectine behandelde 
mest. Steekproeven van de mest werden op het RIKILT (Instituut 
voor voedselveiligheid van Wageningen University & Research) 
onderzocht op residuen en metabolieten van FB (hydroxyfluben-
dazole en aminoflubendazole). Verder werden ook de slachtgege-
vens betrokken bij de evaluatie, waarbij een patholoog van de de 
Faculteit Diergeneeskunde de darmpakketten macroscopisch, en 
de Gezondheidsdienst voor Dieren de hiervan genomen monsters 
microscopisch onderzocht. 

De workshops gaven meer inzicht 
in het belang van een alternatieve 

parasietenbeheersing

PROCES 

Het project startte met twee workshopdagen met de deelne-
mende varkenshouders, de bij HK betrokken ondernemers, de 
bij het onderzoek betrokken dierenartsen, wetenschappers en 
een afvaardiging van de slachterij. De deelnemende veehouders 
hadden een storyboard gemaakt met daarop hun bedrijfssitua-
tie (plattegrond van stallen en uitlopen, ontwormings- en reini-
gingsstrategie) en dierbewegingen op hun bedrijf (figuur 3). De 
workshops gaven meer inzicht in het belang van een alternatieve 
parasietenbeheersing, welke doelen behaald dienden te worden, 
welke kansrichtingen er mogelijk zijn en aan welke criteria de 
kansrichtingen zouden moeten voldoen om de doelstellingen te 
behalen.

Op alle drie de bedrijven kwamen spoelwormen voor, maar niet 
heel veel. Tot een leeftijd van drie maanden werden nog geen 

spoelwormeieren aangetoond in de verzamelde mestmonsters 
van de biggen. De infectie zat met name bij de zware vleesvarkens 
in de leeftijd van vijf to zes maanden. Op bedrijf B en C werden ook 
monsters van zeugen positief getest op spoelwormeieren. 

De classificatie van de mestfauna vond plaats op familieniveau. Er 
werden zes families onderscheiden:
Coleoptera: (kortschildkevers en langschildkevers: volwassen, 
nymfen en keverlarven)

Diptera: (overige vliegen: volwassen en vliegenlarven)

Chironomidae: (dansmuggen)

Hymenoptera: (vliesvleugeligen)

Collembolla: (springstaarten)

Arachnidae: (mijten/spinnen)

RESULTATEN
 
Bij de eindevaluatie bleek het aantal gevallen van wormbesmet-
ting zeer gering. Dat gold voor alle drie de proefgroepen (ook voor 
de controlegroep). Hierdoor kunnen geen uitspraken worden 
gedaan over de werkzaamheid van de gebruikte middelen.

Mestfauna: Het bleek dat de ivermectinebehandeling een signi-
ficant negatief effect had op alle groepen insecten behalve op 
vliesvleugeligen en springstaarten. HK had een significant nega-
tief effect op de kevers en dansmuggen, maar niet op de overige 
insectengroepen. Deze variantie-analyse kon over alle drie de 
bedrijven gedaan worden. Omdat FB slechts op twee bedrijven 
is gebruikt, is hierover een tweede analyse uitgevoerd. In deze 
ANOVA had FB geen significant effect op mestinsecten behalve op 
mijten op de derde dag na behandeling. HK vertoonde in deze 
analyse op geen van de insectengroepen een significant effect .

Slachtgegevens: Macroscopisch konden er geen verschillen wor-
den waargenomen tussen de darmpakketten van de verschil-
lende proefgroepen. Er werden geen spoelwormen aangetoond. 
Wat betreft de opbrengst scoorde op bedrijf A de FB-groep signi-
ficant slechter op slachtgewicht en op groei (gram per dag), dan 
de HK-groep en de controlegroep. Er werden geen significante 
verschillen tussen de groepen aangetoond in vleespercentage, 
spier- en spekdikte.
Op bedrijf B konden geen verschillen aangetoond worden 
in de slachtgegevens tussen de HK-groep en de FB-groep. De 

FIGUUR 2 | Determinatie mestfauna
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resultaten op bedrijf C waren nogal variabel. Doordat het start-
gewicht gemiddeld lager was in de HK-groep was de groei lastig 
te interpreteren, alhoewel de groep met HK ca. 44 gram/dag meer 
groeide dan de controle. Ook bleken er significante verschillen 
gevonden te worden in het vleespercentage (minder), spier- en 
spekdikte (meer) tussen de HK-groep en de controlegroep.

 
DISCUSSIE EN CONCLUSIES

 
• De hier gebruikte proefopzet voor een pilotonderzoek was 
heel geschikt om betrokkenheid van veehouders te vergroten, 
maar blindering was niet mogelijk. Ook gebeurde het nemen 

van de monsters niet altijd volgens het vastgestelde proto-
col. De resultaten verloren daardoor aan betrouwbaarheid.  
• Op basis van deze proef, met een heel lage besmettingsgraad in 
de controles, kon geen uitspraak worden gedaan over de werking 
van HK of FB.
• Als een big vanaf de kraamstal tot aan de slacht gevoerd wordt 
met 0,5% HK in het voer, neemt het varken circa 1574 gram van dit 
mengsel op tot aan de slacht. Bij een prijs van €10,25/kg worden 
de kosten per afgeleverd varken €16,13. Dat is een prijs die door de 
behaalde resultaten niet snel wordt goedgemaakt. Met name het 
kruidendeel van het HK bepaalt de kostprijs van het mengsel. Het 
is onbekend of de dosis van het geheel of van dit deel  lager kan. 
• FB lijkt minder schadelijk voor de mestfauna dan de ivermectine. 
HK lijkt het minst schadelijk, maar heeft mogelijk toch wel wat 
invloed op de samenstelling van de mestfauna.

Dankbetuiging Met dank aan de Provincie Overijssel voor 
sponsoring van dit onderzoek. 

FIGUUR 3 | Startworkshop

Drs. I.A.J.M. (Ineke) Eijck is dierenarts en projectmanager, 
onder meer in de Innovatie Prestatie Contracten van de 
NVF 2011-2015 en bij dit project. Reacties naar 
i.eijck@styldael.nl. 
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4 JUNI 2016 IN BONN (GPT)

MARIA GROOT   |   De Duitse zustervereniging van de NVF, de GPT (Gesell-
schaft für Phytotherapie), organiseerde 2-4 juni 2016 haar jaarlijkse 
congres samen met de Zwitsere en Oostenrijkse zusterverenigin-
gen. ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy), de 
GA (Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung) en de GGTM (Gesell-
schaft für ganzheitliche Tiermedizin) waren mede-organisator. 

Het veterinaire programma was op 4 juni ingepland. Een greep uit 
enkele interessante lezingen:
 
• Prof. em. Johanna Fink uit Utrecht gaf een lezing over de toepas-
sing van kruiden bij productiedieren om het gebruik van antibio-
tica te verminderen.
 
• Cecilia Brendiek en Matthias Melzig verzorgden een lezing over 
toepassing van fytotherapie bij wondinfecties (zie ook de boekbe-
spreking elders in dit nummer).
 
• Dr. Biegel van het FiBL (Forschungsinstitut für Biologischen Land-
bau) besprak de toepassing van maretakextract (Viscum abum) als 
complementaire therapie bij hond, kat en paard. Het Zwitserse 
FiBL doet daar sinds 1999 onderzoek naar. Het instituut heeft per 
tumorsoort protocollen voor dierenartsen opgesteld, die bij het 
FiBL opvraagbaar zijn (contact via www.fibl.org). In een gerando-
miseerde gecontroleerde klinische studie naar het effect van 
maretakextract op het sarcoïd bij paarden werd een significant 
betere genezing gezien dan bij een controlebehandeling. Ook bij 
katten en honden was het middel effectief bij bepaalde tumoren, 
zoals bij het lymfosarcoom bij katten en het Sticker-sarcoom bij 
honden.
 
• Dierenarts A. Nadig behandelde diverse praktijkervaringen met 
maretak- en zomeralsem (Artemisia annua)extracten als onder-
steunende therapie bij tumorpatienten. Maretak kan als onder-
steuning naast de chemotherapie of als enkelvoudige therapie 
worden ingezet. Afhankelijk van de diersoort, het type tumor, het 
geslacht en de constitutie van de patiënt wordt de dosering en het 
type maretak (gegroeid op appel, eik, et cetera) ingezet. Artemisia 
annua-extract draagt sterk bij aan het verbeteren van de levens-
kwaliteit van de dieren.

27 JULI 2016 IN KOPENHAGEN (GA)

Het tweejaarlijkse symposium van de GA (Gesellschaft für Arznei- 
pflanzenforschung e.V.; www.ga-online.org) vond 24-27 juli plaats, 
deze keer in Denemarken. Het is al vele jaren een groot internatio-
naal congres, met sinds kort ook een vaste veterinaire sessie. Deze 
viel op de ochtend van de laatste dag. 
 
• Een prachtig verhaal kwam van Mike Huffmann over zelfmedi-
catie bij dieren. Mike heeft hier over de hele wereld onderzoek 

naar gedaan, vooral bij apen. Apen gebruiken medicinale planten 
(bijvoorbeeld met bitterstoffen), houtskool voor maagdarmpro-
blemen, of insecten als afweerstoffen (mierenzuur tegen luizen). 
Insecten slaan vaak toxische plantenstoffen op die als afweer 
dienen tegen predatoren. 22%  van de planten die door dieren 
worden gegeten, zijn bij mensen als geneesmiddel in gebruik. 
Medicijnmannen kijken naar welke planten door dieren gebruikt 
worden en gebruiken die dan weer bij mensen. De genezende 
werking van planten kan door dieren naast chemisch ook fysisch 
benut worden. Zo is er een kruid met klitharen, dat als een borstel 
in zijn geheel door de darmen gaat en aanwezige wormen mee-
neemt. Voor innovaties in parasietenbestrijding is dit heel relevant. 
 
• Taffese Mesfin uit Ethiopië hield een interessante lezing 
over het gebruik van natuurlijke medicijnen door herders. 

Beknopte impressie van twee symposia 
over veterinaire fytotherapie

AFBEELDING | Zelfmedicatie door chimps, uit presentatie Huffman
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Zo werden zere bekjes bij schapen en geiten behandeld met 
geelwortel (Curcuma longa) en neem (Azadirachta indica). Veel 
andere tropische planten hadden een functie tegen para-
sieten. Hij heeft hier een boekje over geschreven dat via de site 
van het Platform Natuurlijke Veehouderij te downloaden is. 
 
• Natesan Punniamurthy (India) sprak in zijn lezing over het klinisch 
onderzoek naar etnoveterinaire kennis in India. Hij liet zien hoe 
daar op een pragmatische manier kruiden worden ingezet om 
antibiotica te vervangen. Naast de in dit tijdschrift eerder bespro-
ken mastitisbehandeling besprak hij de kruidenaanpak bij mond- 
en klauwzeer, pootbreuken, diarree en fertiliteitsproblemen. 
 
• Auteur dezes verhaalde over de toepassing van kruiden bij dieren 
in Nederland en het Nederlandse antibioticabeleid. Het streven om 
het antibioticagebruik in 2013 met 50% te reduceren in vergelijking 
met 2009 is gehaald, maar het doel om het in 2015 met 70% geredu-
ceerd te hebben, wordt waarschijnlijk niet helemaal gerealiseerd. 
Er is ook een verschuiving naar curatief gebruik van antibiotica. De 
stalboekjes, die informatie geven over het gebruik van kruiden- en 
andere natuurproducten in de veehouderij, werden geactuali-
seerd en uitgebreid voor de gangbare veehouderij. Dit om naast 
biologische ook reguliere veehouders te stimuleren om zoveel 
mogelijk gezondheidsbevordering binnen hun management 
in te bouwen en zo het gebruik van antibiotica te verminderen.  
 
• Michael Walkenhorst beschreef actuele ontwikkelingen in 
Zwitserland en Martha Mendel deed hetzelfde met betrek-
king tot Polen. In Polen zijn vier veterinaire faculteiten, ver-
spreid over het land. Medische botanie is een verplicht vak; 
farmacognosie wordt vaak samen met homeopathie gege-
ven in een facultatieve cursus. Onderzoeksonderwerpen zijn 
onder meer de invloed van plantenstoffen op de pens, de vet-
zuursamenstelling van de melk en de hormoonhuishouding. 

De deelnemers aan de veterinaire sessies hebben een internatio-
naal netwerk binnen de GA gevormd. Hierbij zijn ook veel leden 
van de NVF-studiegroep Dier en Kruid aangesloten. Tijdens de dis-
cussie kwam ter sprake dat deze groep gezamenlijk een Cost-actie 
(gesubsidieerd Europees samenwerkingsverband) wil gaan opzet-
ten, om de fytotherapeutische kennis over dieren in Europa en 
daarbuiten samen te brengen en te verspreiden. 

 

TOCOTRIËNOLEN 
Tocotriënolen behoren, net als tocoferolen, tot de groep van 
Vitamine E, een essentiële vetoplosbare vitamine. 
Vitamine E draagt onder andere bij tot de bescherming van 
cellen tegen oxidatieve stress. 
Vitamine E is een belangrijke antioxidant voor de bescher-
ming van celmembranen in ons lichaam. 
Tocotriënolen zijn onverzadigd en hebben daarom duidelijk 
andere biologische activiteiten dan tocoferolen. 

BIJZONDER AFGIFTESYSTEEM 
Tocotriënolen worden minder goed opgenomen in het darm-
stelsel. Het gepatenteerde afgiftesysteem EVNol SupraBio™ 
zorgt ervoor dat de tocotriënolen e� ectief worden opge-
nomen en gedistribueerd naar vitale organen en weefsels. 
SupraBio™ zorgt ervoor dat de bestanddelen zelfemulgerend 
zijn, waardoor er 250% verhoging van de opname plaats 
vindt. Dit is mede aangetoond in de eerste en enige 
humane studie die de weefseldistributie van tocotriënolen 
bestudeerde. 
Door het speciale afgiftesysteem volstaat een lagere inname 
om hogere plasmaniveaus te bereiken. 
Tevens is de inname niet afhankelijk van vetinname met 
voeding. 

Etrinol bevat vooral de actieve alfa- en gamma tocotriënolen. 
Elke capsule bevat een mix van 50 mg tocotriënolen en 20 iU 
d-alfa-tocoferol. De natuurlijke bron van de tocotriënolen is 
duurzame rode palmolie.
Etrinol tocotriënolencomplex bevat tevens
fytonutriënten, zoals carotenoïden, fyto-
sterolen, co-enzym Q10 en squaleen.

Aanbevolen gebruik 1-2x per dag 1 softgel.
60 softgels - WP € 34,95 

Natuurlijk 
& duurzaam
tocotriënolen 
uit rode palmolie

 Nieuw afgiftesysteem voor           
 optimale biobeschikbaarheid 
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NIEUW!

Dr. M.J. (Maria) Groot is dierenarts en werkt bij RIKILT 
Wageningen UR. Ze is betrokken bij kruidenprojecten 
zoals Fyto-V, Natuurlijk gezond en de stichting Natural 
Lifestock Farming. Ze is voorzitter van de NVF-studie-
groep Dier en Kruid.
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GEBRUIK VAN ETHERISCHE OLIËN 
ALS ZIEKTEBEHANDELING

Over het gebruik van etherische oliën als geneesmiddelen voor 
dieren is erg weinig informatie beschikbaar. Over het algemeen 
worden de oliën die bij mensen toegepast worden ook voor de 
behandeling van ziektes bij dieren aanbevolen [1]. Dit betreft dan 
met name het uitwendige gebruik van etherische oliën. Zo kun-
nen lavendel- en tea tree-olie bijvoorbeeld helpen bij het genezen 
van wonden, abcessen en verbrandingen. Eczemen kunnen met 
tea tree-, lavendel- en kamilleoliën behandeld worden. Tegen 
oorinfecties bij huisdieren kan een mengsel van lavendelolie, 
kamilleolie en tea tree-olie, verdund met bijvoorbeeld olijfolie (1 
druppel/theelepel), toegepast worden. Slechte adem door tand-
vleesproblemen en bacteriële overgroei kan worden behandeld 
door de tanden te poetsen met een paar theelepels bicarbonaat 
(zuiveringszout), waaraan één druppel anijsolie en één druppel 
kruidnagelolie toegevoegd zijn [1].

AROMATHERAPIE EN GEDRAG

Waar fytotherapie het genezende potentieel van de hele plant 
gebruikt, baseert de aromatherapie zich op de geur van etherische 
oliën [2]. Met behulp van geur kan het welzijn worden bevorderd, 
stress worden verminderd en agressie worden verlaagd.
Paarden lijken te houden van de geur van pepermunt, viool-
tjesblad, valeriaan en lavendel. Katten zijn dol op valeriaan en 
kattenkruid (Nepeta cataria) en honden geven de voorkeur aan 

Etherische oliën voor dieren

bijvoorbeeld bergamotolie [2]. Ook andere geuren lijken het pro-
beren waard. Huisdieren hebben echter een zeer fijne reukzin en 
zouden een overmaat aan geurtjes al gauw als strijdgas kunnen 
opvatten. Katten verwerken etherische oliën bovendien niet zoals 
de mens [2], dus enige voorzichtigheid lijkt wel geboden. In geen 
geval mogen etherische oliën rechtstreeks in aanraking komen 
met het slijmvlies van hun neus of ogen [2].

Boer Korte gebruikt 
lavendelolie om de 

varkens te kalmeren

Lavendelolie, op een doek gedruppeld, had in verschillende 
studies een kalmerend effect op honden, zowel in kooien (bij de 
dierenopvang) als ook tijdens reizen in de auto. Bij varkens werkte 
lavendelolie ook stressverlagend en de dieren hadden minder last 
van reisziekte tijdens hun vervoer [2]. Een innovatieve varkens-
houder in Duitsland, Heiner Korte, heeft goede ervaringen met 
het dagelijks verstuiven van geuroliën in zijn stallen: hij gebruikt 
lavendelolie om de varkens te kalmeren, tea tree-olie tegen 
parasieten en sinaasappelolie om de doorbloeding van de huid 
te bevorderen. Met behulp van douches worden de dieren met 
verdunde oliën besprenkeld en vervolgens kunnen ze de oliën in 
hun huid masseren door tegen schuurborstels te wrijven. De oliën 
- samen met voldoende uitloop en milieuverrijking - voorkomen 

PETRA BECKER |  Therapeutische toepassingen van etherische oliën bij dieren zijn tot nu toe nauwelijks onderzocht. In 
de aromatherapie heeft lavendelolie als geurstof een kalmerend effect - en lijkt zelfs reisziekte en kannibalisme bij 
varkens te kunnen voorkomen - terwijl de aroma’s van munt en oregano de eetlust opwekken bij varkens. Verreweg 
het meeste onderzoek is echter gedaan naar etherische oliën als vervangers voor groeibevorderende antibiotica in 
de veeteelt. Alhoewel sommige plantenextracten wel het gewenste effect lieten zien, zijn de actieve bestanddelen 
en onderliggende werkingsmechanismen nog lang niet opgehelderd.

AFBEELDING | Lavendeloogst (foto IEZ)
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op zijn bedrijf dat de dieren met elkaar in gevecht gaan of kanni-
balisme vertonen. Een geurtje lijkt de specifieke lichaamsgeur van 
het eigen kroost of van tomen* te kunnen maskeren. Dit is handig 
bij het mengen van tomen, want alle dieren ruiken zo hetzelfde 
en niemand is hierdoor een vreemde eend in de bijt. De aanpak 
van Bauer Korte was al in verschillende Duitse televisie-uitzendin-
gen te zien, onder andere in een documentaire begeleid door een 
wetenschapper van de universiteit van Bonn [3].

Aan voeder toegevoegd kunnen etherische oliën weleens de 
eetlust bederven. Varkens die mochten kiezen tussen rantsoenen 
met of zonder venkelolie (Foeniculi aetheroleum; 100 mg olie/kg 
voer) weigerden significant vaker de opname van voer met ven-
kelsmaak [4]. Aan de andere kant kunnen etherische oliën worden 
ingezet om - bijvoorbeeld bij biggetjes - de eerste vaste voerop-
name rond het spenen te stimuleren. Vooral muntachtige (Mentha 
× piperita, Mentha spicata, Melissa officinalis) en oregano-achtige 
(Origanum vulgare, Origanum majorana, Satureja spp.) aroma’s lij-
ken in de smaak te vallen [5].
* (een toom is een worp biggen van een zeug – red.)

GEBRUIK VAN ETHERISCHE OLIËN IN VOEDERS 
TER VERVANGING VAN ANTIBIOTICA

In het verleden werden antibiotica als groeibevorderaars aan 
diervoeders toegevoegd omdat ze de voederbenutting en 
groeisnelheid van landbouwhuisdieren opmerkelijk bleken te 
verhogen en hun voortijdige sterfte te reduceren [6]. In het kader 
van een toenemende ongerustheid over antibioticaresistente 
bacteriën – die bij lage antibioticaconcentraties juist overleven en 
groeien - is het preventieve gebruik van antibiotica in diervoeders 
sinds 2006 niet meer toegestaan [7]. Het is dus interessant om nu, 
een decennium later, even stil te staan en terug te kijken naar de 
resultaten die het onderzoek naar etherische oliën als alternatieven 
voor antibiotica in diervoeders opgeleverd heeft [2,6].

Zheng et al. [6] vermelden dat etherische oliën in diervoeders deels 
een duidelijk hogere gewichtstoename dan controlevoeders 
teweegbrachten. De auteurs hebben gegevens uit 23 proeven met 
varkens en 31 proeven met kippen verzameld en geanalyseerd. In 
deze reeks proeven zijn heel diverse plantenextracten en meng-
sels (in doseringen van 25 tot 7.500 mg/kg voer) op hun groeibe-
vorderende vermogen getest. Als bronnen van extracten werden 
gebruikt: Allium sativum, Aniba rosaeodora, Atractylodes macro-
cephala, Carvi aetheroleum, Capsicum annuum, Cinnamomum 
spp., Citrus spp., Curcuma longa, Dioscorea batatas, Eucalyptus spp., 
Fagopyrum esculentum, Foeniculi aetheroleum, Glycyrrhiza uralen-
sis, Laurus nobilis, Melaleuca alternifolia, Mentha arvensis, Ocimum 
basilicum, Origanum spp., Pimpinella anisum, Piper nigrum, Platy-
codon grandiflorus, Rosmarinus spp., Salvia spp., Syzygium aroma-
ticum, Thymus spp., Trigonella foenum-graecum en Zingiber offici-
nale. Gezien de grote variatie aan zowel extracten als mengsels en 
doseringen zijn ook de uitkomsten van de studies erg verschillend. 
Bij varkens bleek de dagelijkse gewichtstoename bij gebruik van 
plantenextracten tussen 10% lager tot 33% hoger uit te vallen dan 
bij het gebruik van controlevoer (over alle proeven gemiddeld 10% 
hoger). Bij kippen was de groei met voederadditief tussen de 7% 
lager tot 15% hoger (gemiddeld 3% hoger) [6]. Volgens Zheng et al. 
[6] bevorderen etherische oliën over het algemeen de afscheiding 
van verteringssappen, verminderen maag-darmproblemen, heb-
ben antioxidatieve eigenschappen en verhogen de weerstand. 
Dergelijke effecten worden vaak aangenomen als mogelijke 

verklaring voor een verhoogde productiviteit. De mechanismen 
die tot groeibevordering van dieren leiden zijn echter verre van 
opgehelderd. Gegevens van het dier met betrekking tot zijn com-
plexe maag-darmecosysteem, darmfunctie, in vivo-redoxstatus 
en immuunsysteem ontbreken namelijk dikwijls voor etherische 
oliën [6].

Etherische oliën zijn geen zuivere stoffen, maar geconcentreerde 
extracten van meestal vluchtige, plantaardige verbindingen 
(zoals terpenen en andere componenten). Volgens Zheng et al. [6] 
staan slechts in enkele publicaties de concentraties van tenmin-
ste de hoofdbestanddelen van de gebruikte extracten vermeld. 
Een voorbeeld hiervan is een studie van Manzanilla et al. uit 2006 
met gespeende biggen [geciteerd in 6]. Hierin wordt het dusver 
grootste verschil in de dagelijkse gewichtstoename (vergeleken 
met controlevoer) behaald, namelijk +33%. De betere groei met 
plantenextract was gebaseerd op een circa 26% hogere dagelijkse 
voeropname (!) en circa 4% betere voerbenutting. Dit effect werd 
bereikt met een voeradditief dat 5% carvacrol (Origanum spp.), 
3% cinnamaldehyde (kaneelaldehyde; Cinnamonum spp.) en 2% 
Spaanse peper-extract (Capsicum annuum) bevatte. Aan 1 kg voer 
was 300 mg van het product toegevoegd [6]. Het probleem met 
extracten en mengsels is echter dat elke verbinding daarin een 
specifieke biologische activiteit en werkzaamheid heeft, en als 
actief ingrediënt ook nog eens mogelijke wisselwerkingen met 
voederingrediënten kan aangaan. Zelfs verbindingen die slechts 
in lage percentages in een etherische olie of een mengsel aanwe-
zig zijn, zouden zonder meer een in vivo werking kunnen verkla-
ren, of een gewenst effect juist kunnen tegenwerken. In toekom-
stige studies zou dus aandacht moeten worden besteed aan zowel 
het effect als aan de specifieke effectiviteit van de individuele 
bestanddelen. Kennis hierover is onmisbaar voor de herhaalbaar-
heid en de standaardisering van additieven. Verder zouden syner-
getische en antagonistische effecten in kaart moeten gebracht 
voor productontwikkeling en optimalisatie [6].

REFERENTIES |  [1] Can Baser KH, Franz C. Chapter 16 - Essential Oils Used in Veterinary 
Medicine. In: Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications, 2de edi-
tie. Can Baser KH, Buchbauer G (eds.). CRC Press, Taylor & Francis: Boca Raton, London, 
New York 2016;665-668. [2] Barelli S. Essential oils in veterinary use: A survey of recent 
data of the last decade. Diplomarbeit Pharmazie (afstudeeropdracht). Universiteit van 
Wenen, Oostenrijk. 2013. [3] Heiner Korte, Menden, Duitsland (http://www.bauer-korte.
de/). [4] Schöne F, Vetter A, Hartung H, Bergmann H, Biertümpfel A, Richter G, Müller 
S, Breitschuh G. Effects of essential oils from fennel (Foeniculi aetheroleum) and cara-
way (Carvi aetheroleum) in pigs. J Anim Physiol Anim Nutr 2006;90(11-12):500-510. 
[5] Ehrlinger M. Phytogene Zusatzstoffe in der Tierernährung. Inaugural-Dissertation 
(proefschrift). Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Tierernährung van de 
Tierärztliche Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München, Duitsland. 2007. [6] 
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non-ruminant nutrition: A review. J Anim Sci Biotechnol 2015;6:7 [7] Verordening (EG) nr. 
1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende 
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OPBOUW

In de inleiding gaan de auteurs kort in op de geschiedenis van het 
gebruik van fytotherapie bij dieren, de bijzonderheden voor wat 
betreft gezondheid en ziekte bij verschillende diersoorten, de 
verkrijgbaarheid van de planten, de mogelijke verwerking van de 
planten (bijvoorbeeld als thee of tinctuur), de werkzame bestand-
delen in de planten en de mogelijke toepassingen bij het dier (bij-
voorbeeld als een verband). De inleiding wordt afgerond met tips 
voor een huis- of stalapotheek.

Het volgende hoofdstuk (2) gaat in op de doseringen bij verschil-
lende diersoorten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van overzichte-
lijke tabellen en er worden praktische tips gegeven (bijvoorbeeld 
over nauwkeurige dosering).

Hoofdstuk 3 bediscussieert de kat en haar bijzonderheden met 
betrekking tot het gebruik van plantaardige huismiddelen.
Hoofdstuk 4 schetst het thema ‘gezond houden van dieren’. Daarin 
wordt bijvoorbeeld op de gevolgen van chronische ziekte voor 

het lichaam ingegaan. Hoofdstukken 5-10 beschrijven de moge-
lijke inzet van fytotherapeutica bij dieren per orgaansysteem: 
maag-darmsysteem (5), huid (6), melkklieren (7), bewegingsstelsel 
(8), long (9) en nier-en urinewegen (10). Per hoofdstuk wordt op 
fysiologie en pathologie ingegaan, waaruit voortvloeiend advie-
zen voor de levensomstandigheden van de dieren en andere aan-
vullende maatregelen worden afgeleid. Er wordt steeds ingegaan 
op de verschillen per diersoort, de diersoort-specifieke punten en 
de specifieke eigenschappen van planten. Keuzemogelijkheden 
van planten worden in een overzichtstabel duidelijk gemaakt. 
Foto’s van planten en toepassingsmogelijkheden onderbouwen 
elk hoofdstuk. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over 
‘ouderdom’ (11) en een bijlage waarin voorbeelden van interne en 
externe behandelingen worden gegeven.

Het boek is geschreven door drie dierenartsen met veel ervaring in 
de fytotherapie en dat is door het hele boek heen goed te merken. 
Met name de vele praktische tips (Hoe geef je kruiden eigenlijk aan 
het dier? Ze zullen niet vrijwillig gaan inhaleren...) laten zien dat de 
auteurs zelf veel praktische ervaringen hebben met het toedienen 
van kruiden bij dieren. Ook zijn de doseringen geactualiseerd in 
plaats van klakkeloos uit de oude literatuur overgenomen.

Voor de verschillende toepassingsmogelijkheden van fytothera-
pie (gezond houden, behandeling van ziekten en ondersteuning 
van fysiologische processen zoals ouderdom) worden de moge-
lijkheden en grenzen helder beschreven. Er wordt duidelijk aange-
geven wanneer een dierenarts geraadpleegd moet worden.

Qua orgaansystemen is de lijst niet volledig (zo ontbreken bij-
voorbeeld de geslachtsorganen). Dit zal ongetwijfeld met de 
doelgroep van dit boek te maken hebben. Aandoeningen van 
geslachtsorganen vragen namelijk meestal meteen om het advies 
van een dierenarts.

De opmaak van het boek is erg gebruiksvriendelijk. Veel foto’s 
onderbouwen de overzichtelijke tabellen. Stap voor stap-hand-
leidingen, bijvoorbeeld voor inhalatie, laten duidelijk zien wat te 
doen. Dit boek is een zeer leuke praktijkgids voor dierenbezitters 
die meer willen weten over de mogelijke inzet van planten om hun 
huisdieren gezond te houden, als huismiddel ter ondersteuning 
bij ziekte, tijdens lactatie of bij ouderdom.

Voor nieuw geïnteresseerden is het een boek waarin het 
gebruik van kruiden bij verschillende diersoorten in een 
duidelijke context wordt geplaatst. Mensen met wat meer 
ervaring krijgen veel nuttige en handige tips die uit de rijke 
praktijkervaring van de auteurs voortkomen. Daardoor is 
het boek ook voor professionals een leuk boek om te lezen.  
Het enige nadeel is: men moet wel Duits kunnen lezen!

Boekbespreking

Heilende Kräuter für Tiere - Pflanzliche Hausmittel für Heim-und Nutztiere
Door Cäcilia Brendiek-Worm, Franziska Klarer, Elisabeth Stöger
Hauptverlag, ISBN 978-3-258-07936-3

ANETTE VAN DER AA |  Heilende Kräuter für Tiere is geschreven 
voor de in fytotherapie geïnteresseerde dierenbezitters 
van honden, katten, paarden, runderen, varkens, schapen, 
geiten, pluimvee, konijnen en cavia’s. De nadruk ligt hierbij 
op de praktijk. Met de beschreven huismiddelen zou de 
dierenbezitter zelf aan de slag moeten kunnen gaan.

Auteursgegevens: zie pagina 8
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Antibioticavervanging bij dieren 

COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | Op een bij-
eenkomst van de NVF-studiegroep Dier en 
Kruid in 2014 stelde een ondernemer uit de 
diervoedersector vast: ‘Preventief gebruik 
van antibiotica in het veevoer is afgeschaft. 
Dat konden we met succes vervangen door 
natuurproducten. Maar voor wat betreft 
het vervangen van curatieve medicatie zijn 
we nog geen steek opgeschoten.’

De goede man had gelijk, maar hoe kan 
dat dan? Kunnen kruiden geen dierziektes 
genezen?

Zelf heb ik de afgelopen veertig jaar regel-
matig hulp van reguliere dierenartsen ingeroepen bij een zieke 
hond, kat, geit of kip. Steeds had ik dan deze ervaring: diersoort, 
arts en diagnose verschilden, maar vrijwel altijd bestond de thera-
pie uit een breedspectrum antibioticum, gecombineerd met een 
antiflogisticum om de symptomen te verzachten. Curatieve medi-
catie voor dieren lijkt me daarom in veel gevallen op deze twee 
pijlers te rusten.

Heeft de fytotherapie dan geen antibiotica en antiflogistica in 
huis? Toch wel, op mijn harddisk staan genoeg artikelen en proef-
schriften die hierover informatie geven. Ook dit tijdschrift gaf de 
afgelopen jaren allerlei voorbeelden van onderzoek hiernaar. De 
antibiotische effecten van bijvoorbeeld knoflook en ui zijn alom 
bekend. De ontstekingsremmende werking van Curcuma spp. 
wordt voor heel veel toepassingen onderzocht. Toch heeft nog 
geen enkel bedrijf een fytotherapeutisch antibioticum of krachtig 
werkzaam antiflogisticum voor dieren op de markt gebracht.

De oorzaak van deze paradox ligt niet zozeer in de wetenschap 
rond fytotherapie, maar in de wetgeving. Door het totale EU-ver-
bod op antimicrobiële groeibevorderaars (AMGBs) in veevoer per 
1 januari 2006 werd de sector gedwongen om naar andere oplos-
singen te zoeken. Kruidenproducten zoals oregano-olie of prebi-
otica uit de cichoreiwortel en andere darmgezondheidbevorde-
rende producten en technieken blijken prima in staat de AMGB’s 
te vervangen. 

Kruiden kunnen echter veel meer dan dat. Er zijn maar weinig 
geneesmiddelen die niet een kruidige voorloper hadden, of die 
niet zijn ontwikkeld met een planteninhoudsstof als voorbeeld.  
Het probleem zit hem in de grote ontwikkelkosten die zich in de 
patentloze kruidenwereld niet terugverdienen en in de strakke 

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.

registratie-eisen. Door de eis dat een dierenarts enkel met gere-
gistreerde diergeneesmiddelen mag werken, vervalt elke flexibili-
teit voor een dierenarts die kruidenpreparaten wil gaan inzetten in 
plaats van de bovengenoemde combinatie. Ook blijven hierdoor 
vele extra mogelijkheden die kruidenpreparaten bieden onbenut, 
bijvoorbeeld in situaties waarvoor geen goede standaardtherapie 
bestaat. Denk aan leverondersteuning door mariadistel, spijsver-
teringsbevordering door duizendblad, verzachting van ademha-
lingsklachten door heemst enzovoorts.

Veel kruiden, die traditioneel als antibioticum gebruikt worden, 
werken niet zozeer - of niet alleen - microbiocidaal. Er zijn twee 
minstens zo belangrijke additieve eigenschappen:

• Verschillende planten remmen de schadelijke en stimuleren 
de gezonde bacteriën (ze hebben dus een prebiotisch effect).  
Knoflook is het bekendste voorbeeld: melkzuurbacteriën worden 
er amper door beïnvloed, maar schadelijke stammen van Stap-
hylococcus, Salmonella, Listeria en dergelijke worden er flink door 
geremd.

• Bepaalde kruiden stimuleren de activiteit van witte bloedcellen 
(ze hebben een immuunmodulerend effect). Denk aan Echinacea 
spp; een ander voorbeeld is het in een proefschrift (Natalja Jerjo-
miceva, veterinaire faculteit Hannover) gedocumenteerde Guarea 
kunthiana, dat ervoor zorgt dat de witte bloedcellen veel effectie-
ver werken.

Hoe kunnen dit soort effecten toch gehonoreerd worden door 
een geneesmiddelregistratie? De ‘gewone’ registratie is qua 
eisen en kosten eigenlijk alleen voor een patentgeneesmiddel 
op te brengen. Maar in de wereld van humane geneesmiddelen 
kennen we daarnaast de registratiemogelijkheid van traditio-
nele kruidengeneesmiddelen. Dit zijn als het ware ‘generieke’ 
producten op basis van een EMA-monografie, die een plausibele 
werkzaamheid schetst en kwaliteitseisen stelt. Voor dierge-
neesmiddelen bestaat deze mogelijkheid niet, ondanks inspan-
ningen en pleidooien van bijvoorbeeld professor Franz (vete-
rinaire universiteit Wenen) en dr. Groot (RIKILT Wageningen UR). 
Laten we hopen dat de EU in 2017 het nut ervan in gaat zien om 
traditionele kruidengeneesmiddelen ook voor dieren mogelijk 
te maken. En hopelijk komen er dan ook financiële stimulansen 
voor met name systeembiologisch onderzoek naar de brede en 
niet patenteerbare toepassingsmogelijkheden van kruiden voor 
dieren.
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1Passiebloem, 2Citroenmelisse, 3Valeriaan, 4Magnesium, 5Zink  KOAG/KAG-nr. 11-1115-1719

Emotioneel
   in balans
Periodes van stress of spanning? 
Sneller geïrriteerd, prikkelbare gevoelens of snauwen. Het zijn typische 
reacties in periodes van stress of spanning. Gevoelens van stress kunnen 
ontstaan door drukte thuis of op het werk of bijvoorbeeld door fi nanciële 
zorgen. Het is dan niet altijd even vanzelfsprekend om emotioneel in 
balans te blijven. 

Rust en balans
A.Vogel Passifl ora Rustgevend Emotionele Balans kan de oorzaak van 
stress gevoelens niet weg nemen. Het helpt echter wel om in periodes van 
stress rustig1 en emotioneel in balans2,3,4 te blijven, op 100% natuurlijke wijze. 

Meer weten? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 
0900-2464646 of kijk op avogel.nl

NIEUW
•  Ondersteunt bij innerlijke 

onrust en stemmings-
wisselingen2,3

•  Helpt rustig1 en even -
wichtig te blijven5

•  Houdt lichaam en geest 
fris en alert2

•  Extra energie bij 
vermoeidheid4
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Prof. dr. Renger F. Witkamp van de afdeling Humane Voeding, 
Wageningen Universiteit (Renger.witkamp@wur.nl) beet het spits 
af en etaleerde het metabool syndroom als een probleem met 
vele gezichten. Hij begon zijn inleiding met de definitie van het 
metabool syndroom volgens de Internationale Diabetes Federa-
tie: een buikomtrek (gemeten van zij tot zij) > 94 cm bij mannen 
of > 80 cm bij vrouwen in combinatie met tenminste twee van de 
volgende kenmerken: 

• Verhoogde nuchter glucosespiegels > 100 nm/dL (5,6 mmol/L) of 
diagnose diabetes
• Bloeddruk > 135/85 mmHg of onder behandeling voor hypertensie
• Plasma triglyceriden > 150 mg/dL (1,7 mmol/L) of onder behande-
ling hiervoor
• HDL-cholesterol < 40 mg/dL bij mannen of < 50 mg/dL bij vrou-
wen of onder behandeling hiervoor.

Witkamp gaf aan dat de buikomtrek een betere parameter is dan 
de BMI (body mass index) omdat de BMI gebaseerd is op lichaams-
gewicht en een hoge waarde derhalve ook het gevolg kan zijn 
van een sterk gespierd lichaam, zoals bij topsporters. De oorzaak 
van het metabool syndroom is een langdurig verstoorde koolhy-
draatstofwisseling in samenhang met een verminderde insuline-
gevoeligheid van weefsels en organen en een verhoogde afgifte 
van insuline. Risicofactoren bij het metabool syndroom zijn onder 

Congresverslag: metabool syndroom, 
mogelijke rol voor plantenstoffen?

SOPHIEKE NIJHUIS-BOUMA | Vrijdag 10 juni 2016 werd in hotel De Wageningsche Berg in Wageningen het tweejaarlijkse 
gezamenlijke congres van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) en de Nederlandse Vereniging voor 
GeneeskruidenOnderzoek (NVGO) gehouden. Centraal stond het metabool syndroom: waardoor wordt het veroor-
zaakt, hoe openbaart het zich, welke risico’s brengt het met zich mee en last but not least: welke interventies zijn 
er mogelijk? Bij die laatste vraag ging het vooral om de rol van planteninhoudstoffen, toegediend als supplement 
of medicijn of als onderdeel van een (meer) uitgebalanceerde voeding. De sprekers belichtten het onderwerp ieder 
vanuit hun eigen vakgebied, waarbij enige overlap onvermijdelijk, maar zeker ook niet storend was. In dit tijdschrift 
werd in het voorjaar van 2014 (27e jaargang, nr. 2) al ingegaan op diverse facetten van het metabool syndroom. 

andere arteriosclerose met uiteindelijk gevolgen zoals hart- en 
vaatproblemen, nierfalen, diabetes type 2, leververvetting, artrose 
en een chronische ontstekingsreactie in het viscerale (abdomi-
nale) vet. Ook kan het metabool syndroom een vroeg dementie-
proces in gang zetten. Daarnaast wordt de doorlaatbaarheid van 
het darmepitheel verhoogd, wat de ontstekingsreacties versterkt. 
Er treedt ook een vervetting van de spieren op waardoor de hoe-
veelheid spierweefsel afneemt.  Als oorzaken van het metabool 
syndroom noemde Witkamp levensstijlfactoren zoals verkeerde 
voeding, onvoldoende fysieke inspanning, verstoorde slaap en 
overmatige stress. Preventie hiervan is dan ook de aanpak van 
genoemde oorzaken. Het gaat in feite om levensstijl, levensstijl en 
nog eens levensstijl! 

Veranderingen in het eetpatroon zijn een sleutel in de aanpak van 
het metabool syndroom: van mindless eating naar mindful eating. 
Daarbij gaat het ook om gedragsaspecten zoals het ombuigen 
van het hedonistisch belonen van hongergevoelens naar een ver-
antwoord eetpatroon om de energiebalans te handhaven. Naast 
verandering in het eetpatroon noemde Witkamp het positieve 
effect van bewegen: het gaat de ontstekingsreactie tegen en is 
ook goed voor het geestelijk welbevinden. Als andere mogelijk-
heden om het eetgedrag te wijzigen noemde Witkamp genees-
middelen, supplementen en in het uiterste geval een maagver-
kleining of maagomleiding. Witkamp sloot zijn voordracht af met 

AFBEELDING 1 | Renger F. Witkamp AFBEELDING 2 | Peter Voshol



20  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 29e jaargang, nr. 4, 2016

de samenvatting dat het metabool syndroom een groeiende 
volksziekte is, die veroorzaakt wordt door de levensstijl en waarbij 
vroeg ingrijpen nodig is om erger te voorkomen. 

Dr. Peter Voshol van de afdeling Voeding en Gezondheid van het 
Louis Bolk Instituut in Driebergen (p.voshol@louisbolk.nl) ging 
in zijn voordracht in op het ontstaan van diabetes type 2 en de 
mogelijkheden om met voeding en een passende levensstijl dit 
type diabetes te beheersen en zelfs om te keren, waarbij het medi-
catiegebruik wordt verminderd. Uit de literatuur is het hem duide-
lijk geworden dat diabetes type 2 geen chronische progressieve 
ziekte is. Aan de hand van de resultaten van het programma Keer 
Diabetes2 Om (KD2O, www.keerdiabetes2om.nl) liet Voshol zien 
wat er al bereikt is of wat mogelijk is. 

Die omkering is onder andere mogelijk via een verandering in het 
eetpatroon, namelijk een dieet met relatief veel vet en weinig kool-
hydraten. Daardoor bleef de waarde van hemoglobine A1c (HbA1c) 
als parameter voor de aanwezigheid van glucose in het bloed, 
onder de 40 en konden diabetici met veel minder medicatie toe, 
wat ook een aanzienlijke kostenbesparing betekent. KD2O won 
dan ook de Zinnige Zorg Award 2016 van ziektekostenverzekeraar 
VGZ. Voshol ging ook in op het fenomeen insulineresistentie: er 
moet steeds meer insuline worden toegediend om het gewenste 
effect te krijgen. Bij een sterke resistentie wordt dan niet meer dan 
60% van het beoogde effect bereikt. Ook zwangerschapsglucose 
kwam aan de orde als uiting van een verstoorde glucosetolerantie 
door insulineresistentie. 

De aanpak in het kader van KD2O met hoogwaardige voeding 
met veel groenten en natuurlijke vetten past in de richtlijn van de 
Nederlandse Diabetes Federatie. Ook belangrijk is het vermijden 
van tussendoortjes, dus maximaal drie eetmomenten op een dag. 
Insulinestimulerende voedingsstoffen zoals magere melk passen 
niet in dit voedingspatroon. Calorieën tellen is wat dat betreft 
uit den boze. Voshol stond ook stil bij belangrijke aspecten van 
zelfmanagement zoals voldoende beweging, slaap en ontspan-
ning en vermindering van stress. In de aanpak van diabetes type 
2 speelt de combinatie van voeding en levensstijl dus ook een 
belangrijke rol. 

Dr. Gaston Remmers van het Platform patiënt en voeding/Habi-
tus (www.patientENvoeding.nl en www.habitus.nu) hield een 
vurig pleidooi voor een learning based practice, waarbij patiënten 

bereid zijn om risico’s te nemen bij bijvoorbeeld het gebruik van 
nieuwe geneesmiddelen of het ondergaan van een behandeling. 
Bij de gebruikelijke insteek van evidence based-medicijnen en de 
veiligheid van ingrepen wordt de effectiviteit vaak uitgedrukt in 
percentages, maar daarmee zijn individuele patiënten niet altijd 
gediend. Wat goed is voor een gemiddelde populatie, is immers 
geen garantie voor de individuele patiënt. Ook met betrekking 
tot voeding geldt dat ‘goed’ voedsel voor iedereen verschillend 
is. Remmers noemde dat personalised food. Patiënten moeten 
beter worden ondersteund in hun zoektocht naar welke voe-
ding er specifiek voor hen toe doet. Remmers pleitte voor meer 
samenwerking en uitwisseling tussen patiënten/consumenten, 
biomedische onderzoekers, medische zorgverleners en voedsel-
producenten. Volgens Remmers kan deze samenwerking van de 
grond komen door gezamenlijk in actie te komen in plaats van af 
te blijven wachten. Daarbij zou dan de onderzoeksmethode van 
randomised controlled trials (RCT) naar de achtergrond verschuiven, 
vandaar de naam van de patiëntenbeweging BeyondRCT (www.
BeyondRCT.net). Remmers duidde dit aan met de overgang van 
het wetenschapsimperium uit de 20ste eeuw op basis van zeker-
heid/onzekerheid, naar het learning imperium van de 21ste eeuw 
met vertrouwen op wederzijds gedeelde onzekerheid. 

Ir. Dick M. van der Sar van Phytocare (www.phytocare.nl) begon 
zijn lezing over de teelt van geneeskrachtige planten vanuit een 
economisch perspectief. Omdat de teelt van geneeskrachtige 
planten kleinschalig en arbeidsintensiever is in vergelijking met 
die van groentengewassen onder glas, zal de kostprijs veelal 
hoger zijn. Wil een dergelijke teelt economisch interessant zijn, 
dan moet ook de consument bereid zijn een hogere prijs te 
betalen. Dat vraagt om een marketingstrategie, waarbij gezond-
heidsaspecten als toegevoegde waarde van deze planten goed 
voor het voetlicht moeten komen. Overigens is voor TCM-kruiden 
in Groot-Brittannië de prijs van het handelsproduct ruim negen 
keer zo hoog als de prijs die de teler voor het gedroogde product 
ontvangt. Voor een Nederlandse glasteler is die prijs in ieder geval 
al niet kostendekkend, laat staan dat er nog wat aan te verdienen 
valt. 

Vervolgens stond Van der Sar stil bij kruiden die een positief effect 
kunnen hebben op diabetes. In totaal zijn er circa 25 van dergelijke 
kruiden, waarvan een aantal als groente wordt geconsumeerd. 
Voorbeelden hiervan zijn ui, sperzieboon, artisjok, aardpeer en 
broccoli. Inhoudsstoffen zoals inuline, quercetin en β-caroteen 

AFBEELDING 3 | Gaston Remmers AFBEELDING 4 | Dick M. van der Sar
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uit deze en andere groenten hebben een gunstig effect door ver-
laging van de bloedsuikerspiegel. Binnen een bepaalde groente 
kunnen de gehaltes van die stoffen overigens (sterk) uiteenlopen 
door verschillen in ras en teeltwijze. Als belangrijke diabeteskrui-
den noemde Van der Sar verder gymnema (Gymnema sylvestre 
R.Br.), stevia (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.) en bittermeloen 
(Momordica charantia L.). De teelt van de bittermeloen, een circa 
20 cm lange komkommerachtige vrucht met een bobbelig uiter-
lijk en ook wel bekend als bitter gourd, sopropo of Karindo gourd, 
is sinds 2013 in Nederland in ontwikkeling. Bittermeloen is een 
bekende groente in de Surinaamse en Aziatische keuken. In de 
afgelopen jaren is er onder andere geselecteerd op teelbaarheid 
en hard gewerkt aan de introductie door middel van proeverijen 
en ontwikkeling van recepten. 

Prof. dr. Nina Hermans van de onderzoeksgroep NatuRa van het 
Departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universi-
teit Antwerpen (Nina.Hermans@uantwerpen.be) presenteerde 
de resultaten van een dubbelblind onderzoek naar het effect 
van een combinatiepreparaat van rode gistrijst en olijfextract 
op de LDL-cholesterolwaarden van patiënten met het metabool 
syndroom. In het besproken onderzoek waren de metabool syn-
droompatiënten gediagnosticeerd volgens de ATP III-criteria. Deze 
zijn anders dan de criteria van de Internationale Diabetes Federa-
tie zoals in de eerste lezing van het congres gepresenteerd door 
Witkamp. Bij de ATP III-criteria is de buikomtrek gelijkwaardig met 
de andere criteria en gaat het om aanwezigheid van drie van de 
vijf kenmerken.

De aanpak van hoge LDL-cholesterolwaarden met statines kan 
nogal wat ongewenste bijwerkingen hebben, zoals spierpijn, 
spierafbraak en leverschade. Onderzoek naar alternatieve 
behandelingen is daarom gewenst. Rode gistrijst ontstaat na fer-
mentatie van rijst door de schimmel Monascus purpureus en wordt 
al eeuwen gebruikt in de traditionele Chinese keuken. In de Chi-
nese traditionele geneeskunde staat het daarnaast al lang bekend 
als middel dat onder andere zorgt voor ‘gezond bloed’. Een van 
de secundaire metabolieten in rode gistrijst is monacolin K, waar-
van de gedehydrateerde lactonvorm identiek is aan lovastatin (zie 
ook NTvF 29e jaargang, nr. 1). In het olijfextract zorgt hydroxyty-
rosol uit de esterverbinding oleuropeïne voor antioxidantactivi-
teit waardoor de oxidatie van LDL-cholesterol wordt onderdrukt 
en waardoor minder schuimcellen ontstaan. In het onderzoek 
bevatte het combinatiepreparaat 10,82 mg monacolin K en 9,32 

mg hydroxytyrosol per capsule. Naast het effect op cholesterol-
spiegels werd ook gekeken naar de beïnvloeding van oxidatieve 
stressparameters zoals bloedspiegels van malondialdehyde (MDA), 
geoxideerd LDL-cholesterol (OxLDL) en lipoproteïne-geassocieerde 
fosfolipase (Lp-PLA2), die resulteren in nog meer ontstekingsre-
acties. Het combinatiepreparaat van rode gistrijst en olijfextract 
zorgde voor een significante daling van de volgende parameters: 
LDL-cholesterol (-24%), totaal cholesterol (-17%), triglyceriden 
(-12%), OxLDL (-20%) en Lp-PLA2 (-7%). In de controlegroep was er 
juist sprake van een stijging van LDL-cholesterol, totaal cholesterol 
en triglyceriden. Na behandeling daalden de systolische en dia-
stolisch bloeddruk met respectievelijk 10 en 7 mmHg. Alleen op 
MDA-spiegels werd geen significant effect gevonden. Hermans gaf 
tevens aan dat de voedingsclaims van virgin en extra virgin olijfolie 
terecht zijn omdat deze olijfoliën een significant beter effect heb-
ben bij het verlagen van het LDL-cholesterol. Tot slot meldde ze 
dat de hoeveelheid citrinin die als mycotoxine bij de fermentatie 
van rode rijst ontstond duizend keer lager was dan de toegestane 
waarde van 2000 μg per kilogram rode gistrijst, waardoor er geen 
kans is op nierschade.

Prof. dr. Renger F. Witkamp van de afdeling Humane Voeding, 
Wageningen Universiteit (Renger.witkamp@wur.nl) was ook de 
hekkensluiter van het congres en ging in zijn tweede voordracht 
in op de mogelijkheden van planteninhoudsstoffen bij het 
voorkomen en behandelen van het metabool syndroom. In het 
gevecht tegen chronische ontstekingsreacties als gevolg van het 
metabool syndroom kunnen tomaten, fruit, noten, olijfolie, vis, 
omega 3-vetten en groene groenten een goede bijdrage leveren. 
Ook in diëten gericht op gewichtsvermindering nemen plantaar-
dige producten een belangrijke plaats in. Witkamp stond daarom 
stil bij een aantal planten en de werking van hun inhoudstoffen. 
Zo zorgt een psylliumextract, verkregen uit de zaden en zaaddo-
zen van Plantago psyllium L., onder andere voor de binding van 
cholesterol en triglyceriden (zie ook NTvF 29e jaargang, nr.1), zit-
ten in granaatappel protease- en lipaseremmers en stimuleert 
het pinoleenzuur uit pijnboompitten het verzadigingshormoon. 
Synefrine in Citrus aurantium L. en efedrine in Ephedra spp. (onder 
andere E. sinica) hebben een stimulerende werking op het sympa-
thisch zenuwstelsel en remmen ook de eetlust. Een andere eetlus-
tremmer is Hoodia gordonii (Mass.) Sweet, een plant die lijkt op een 
cactus en vaak ten onrechte ook zo wordt aangeduid, maar die 
behoort tot de maagdenpalmfamilie. Andere Hoodia spp. hebben 
geen effect op de eetlust, maar worden wel als zodanig verkocht. 

AFBEELDING 5 | Nina Hermans AFBEELDING 6 | NVF-voorzitter Marij Schüsler
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Stevia of honingkruid (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.) is niet 
alleen een diabeteskruid, maar heeft ook effect op het verzadi-
gingshormoon. In de vruchten van Garcinia cambogia L., ook wel 
bekend als malabar tamarinde of guttegomboom, zit hydroxyci-
troenzuur dat eveneens eetlustremmend werkt. 

Vervolgens ging Witkamp in op het endocannabinoïdsysteem 
(ECS). De cannabinoïdreceptor CB1 is namelijk betrokken bij 
het belonende aspect van eetgedrag. Anandamide, een 
neurotransmitter en een derivaat van arachidonzuur, is een 
lichaamseigen stof die de eetlust bevordert. Deze verbinding bindt 
aan de CB1-receptor. Tetrahydrocannabinol (THC), het psychoactieve 
ingrediënt van Cannabis, imiteert de werking van anandamide. 
Cannabis remt het gevoel van verzadiging en heeft een stimulerend 
effect op de opslag van vet. CB1-antagonisten remmen juist de 
eetlust en kunnen zo een positief effect hebben op obesitas.  
In dat kader noemde Witkamp rimonabant en taranabant. Beide 
gaven een verlaging van het lichaamsgewicht en bloedspiegels 
van LDL-cholesterol en hemoglobine A1c. Genoemde stoffen 
hebben echter bijwerkingen zoals depressieve gevoelens en 
suïcidaal gedrag. De ontstekingsremmer cannabidiol, een niet-
psychoactieve cannabinoïde uit Cannabis (zie ook NTvF 29e 
jaargang, nr. 3), heeft ook een remmende werking op CB1. Cannabis 
bevat dus zowel eetlustopwekkende als eetlustremmende 
componenten. Sturen op de verhouding tussen de verschillende 
cannabinoïden biedt derhalve kansen in de aanpak van het 
metabool syndroom. Ook andere planten dan Cannabis kunnen 
een remmend effect hebben op CB1. Voorbeelden hiervan zijn 
peterselie, kava-kava, wortel en kruidnagel. Het in hop (Humulus 
lupulus) aanwezige xanthohumol is eveneens een CB1-remmer.

Stimulering van de vetverbranding is een andere invalshoek voor 
de preventie van of interventie bij het metabool syndroom. Het 
reeds genoemde efedrine heeft die werking en ook cafeïne zou de 
vetafbraak stimuleren. Witkamp noemde verder nog Galega offi-
cinalis waarvan de inhoudstof guanidine de glucosehuishouding 
normaliseert en daarmee een positief effect heeft op de bloedsui-
kerspiegel. Ook passeerde in dat kader de bittermeloen. De bittere 
smaak van deze vrucht remt ook de eetlust. Voor de aanpak van 
de chronische ontstekingsreactie als een van de uitingen van het 
metabool syndroom blijkt Curcuma inhoudstoffen met een anti-
oxidantwerking te hebben.

Witkamp eindigde zijn voordracht met de conclusie dat planten 
en hun inhoudsstoffen nog een scala aan mogelijkheden in zich 
hebben om ingezet te worden bij de aanpak van het metabool 
syndroom. Er valt in dat verband nog heel veel te ontdekken en te 
ontwikkelen. 

Naast de wetenschappelijke lezingen tijdens dit congres gaf dr. 
Marij Schüsler-van Hees in een korte introductie aan het begin van 
het middagprogramma aan welke koers de NVF voorstaat voor de 
komende tijd. Sinds 10 november 2015 is zij voorzitter van de NVF. 
Als vervolg op het NVF-beleid voor de periode 2010-2014 zal het 
beleid voor de komende jaren erop gericht zijn om fytotherapie 
verder op de kaart te krijgen. Daarbij zal worden gefocust op het 
vervangen van reguliere geneesmiddelen door fytotherapeu-
tica, fytotherapeutische alternatieven voor antibiotica en meer 
belangstelling voor fytotherapie en fytotherapeutica. De plannen 
hiervoor zullen maatschappijgericht en haalbaar moeten zijn. Ook 
zal er een adviesraad van experts worden ingesteld. Prof. dr. Rudi 
Labadie en prof. dr. Rob Verpoorte hebben hieraan hun medewer-
king al toegezegd.

Het dagprogramma van het congres werd in hotel De Wagening-
sche Berg afgesloten met een borrel en een proeverij van diverse 
bereidingen van de bittermeloen. Ook konden de congresbezoe-
kers desgewenst een vrucht mee naar huis nemen om er in de 
keuken zelf mee aan de slag te gaan.  Voor wie zich daarvoor had 
opgegeven, was er ’s avonds nog een diner en de volgende och-
tend volgde als afsluiting van het congres een botanische excursie 
in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de Nederrijn nabij 
Rhenen. 

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 Openluchtmu-
seum, vanaf 2009 tevens secretaris. Ook is ze vanaf 2014 
lid van de redactie van dit tijdschrift. 

AFBEELDING 7 | NVGO-voorzitter Sander Garritsen bedankt de 
sprekers (v.l.n.r. Remmers, Van der Sar, Garritsen en Witkamp) AFBEELDING 8 | Excursie in de Blauwe Kamer bij Rhenen
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Smeerwortel
(Symphytum officinalis L.) 

TUINCOLUMN | THEA VAN HOOF | Twintig jaar 
geleden legde ik mijn kruidentuin aan. Ik 
begon met een lijst van zo’n zeventig plan-
ten, uitgekozen op hun werkingsgebied. 
Samen besloegen ze het hele menselijk 
lichaam. Natuurlijk stond smeerwortel in 
die lijst. Het was niet moeilijk om aan een 
exemplaar van deze plant te komen, want 
hij groeit overal in het wild in de omgeving. 
Vooral op wat lager gelegen grond en langs 
sloten. Ik heb brutaalweg een spade in de 
grond gestoken en een stuk afgebroken 
van de lange, zwarte wortel. Smeerwortel 

breekt heel snel af, waardoor je kunt zien dat de wortel van binnen 
niet zwart is, maar wittig. Er loopt direct een gelatineus sap uit, 
dat glad en glibberig aanvoelt. Elk stukje wortel kan uitgroeien tot 
een nieuwe plant. Ik heb het stukje wortel mee naar huis genomen 
en in de grond geplant. Er groeide een fraaie nieuwe smeerwor-
telplant uit, die ik op zijn beurt weer kon uitgraven en in stukjes 
opnieuw planten. Tegen die tijd was de kruidentuin in aanleg 
klaar, zodat de planten op hun bestemde plaats kwamen te staan. 

In de loop van de jaren die volgden, heb ik meermaals nieuwe 
bedden van smeerwortel aangelegd, op verschillende plekken. Al 
die plekken zijn tot de dag van vandaag terug te vinden, omdat 
er nog steeds smeerwortel groeit. Hoe goed ik ook mijn best 
doe om de lange wortels helemaal uit te steken met de spade, er 
blijft altijd wel een stukje achter. Dat groeit dan na de winter weer 
doodleuk uit. Eerst verschijnt er een klein ‘vlaggetje’ boven de 
grond, dat uitgroeit tot het grote, behaarde blad waar smeerwor-
tel bekend om staat. Zo heeft de smeerwortel een spoor getekend 
door de kruidentuin; een constante herinnering aan alle fasen die 
de tuin heeft doorlopen.

Thea van Hoof is natuur-
geneeskundige en teelt 
beroepsmatig kruiden. 
Vragen en reacties naar: 
info@betula-kruiden.eu

AFBEELDING | Symphytum officinale, smeerwortel

Een van die stadia is vanuit het gezichtspunt van de tuinman of 
-vrouw interessant. Twintig jaar geleden was er in de tuin een 
bepaalde plek waar elke winter water op bleef staan. Na iedere 
regenbui stond er weer een grote plas die er lang over deed om 
weg te trekken. Ik weet niet wat er in het verleden met die plek is 
gebeurd, maar het is duidelijk dat de grond ter plaatse erg verdicht 
was. Samengedrukt en volkomen structuurloos. Spitten hielp 
niet; het probleem zat dieper in de bodem dan ik kon graven. Ik 
heb op deze plek smeerwortel geplant. De lange wortels van de 
plant hebben zich een weg gebaand in de bodem, dwars door alle 
verdichte lagen heen. Met de wortels kwam er lucht en water in 
de bodem, die daardoor weer tot leven kwam. Nog twee winters 
heeft er, in afnemende mate, water op gestaan. Daarna is dat niet 
meer voorgekomen. In de loop van de tijd hebben op deze plaats 
allerlei grote planten gestaan, van dahlia’s tot grote klis, kaas-
jeskruid en hartgespan, en die groeiden allemaal prima. En nog 
steeds wied ik er elk jaar weer de smeerwortel tussen vandaan.

Er is nog een reden waarom smeerwortel bij tuinlieden geliefd is: 
de plant vormt een overvloedige hoeveelheid blad, dat boven-
dien rijk is aan ‘droge stof’. Vooral mensen die er een biologische 
moestuin op na houden, planten soms smeerwortel aan met als 
enige doel, om veel plantaardig materiaal te verkrijgen voor de 
composthoop. 

In de kruidentuin oogst ik de ondergrondse delen van de smeer-
wortel. Ik doe dat altijd in februari, net voordat de plant weer uit-
loopt. Ik verwerk de wortels in zalf. Daarna heeft de smeerwortel 
de hele lente, zomer en herfst de tijd, om vanuit de achtergeble-
ven stukjes wortel weer flink uit te groeien. En ik geniet al die tijd 
van een prachtige plant met zijn karakteristieke, afhangende bloe-
metjes. En de hommels genieten mee!
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MKZ bestreden met kombucha 
in Chinese kruiden

KORT BERICHT | Vorig jaar hebben Chinese onderzoekers een 
opmerkelijke studie gepubliceerd in het Braziliaanse tijdschrift 
voor microbiologie. De onderzoekers zochten naar een probi-
otische therapie met zuurvormende bacteriën om mond- en 
klauwzeer (MKZ) te voorkomen. In hun zoektocht kwamen ze op de 
kombuchazwam. Deze ‘zwam’ is geen schimmel, maar een sym-
biose tussen gisten en (azijn)bacteriën. Zij produceert een volgens 
velen gezonde – en in elk geval zure – drank, die in diverse cul-
turen gedronken wordt. Extra interessant zou het kunnen zijn om 
specifiek antiviraal werkzame kruiden te gebruiken als substraat 
voor deze ‘zwam’, die normaal gesproken op gewone zwarte 
thee wordt gekweekt. In een challenge-test werd deze hypothese 
getoetst. 

Twintig varkens (landras, 2 maanden oud, 40-60 kg)  werden 
verdeeld in 4 groepen, een positieve controle groep en 3 groe-
pen die werden behandeld met respectievelijk een hoge, een 
intermediaire en een lage dosis kombucha (H, I en L). Alle dieren 
werden intramusculair geïnjecteerd met 1000 SID50 van het var-
kens-MKZ-virus serotype Ostrain/China/99, nadat zij met de kom-
bucha behandeld waren.

Samenstelling verum: de kombuchazwam, traditioneel gekweekt 
op een voedingsbodem die per liter 50 g suiker, 1 g (NH4)2SO4, 1 
g KH2PO4 en 5 g theeblad (Camellia sinensis) bevat, werd nu geënt 
op een voedingsbodem met dezelfde hoeveelheid suiker en zou-
ten, en daarnaast 5 g zoethoutwortel (Glycyrrhizae radix), 2 g luo-
hanguo (Siraitia grosvenorii), 2 g chrysanthemum (Dendranthema 
morifolium) en 1 g thee (Camellia sinensis). Na één week van incuba-
tie (groei) werd de resulterende zure drank, met een pH van 2,75, 
onder de zwam gebruikt. Voor de controlegroep werd een suiker-
oplossing (50 g/l met 1 g NaCl/l) gebruikt. De H-groep kreeg deze 
vloeistof onverdund; bij I werd zij 1:3 met water verdund, en voor 
groep L werd ze 1:11 verdund.

Behandeling en resultaten: Elk dier kreeg 3 liter/dag van de con-
trole- of kombuchavloeistof toegediend, vanaf 3 dagen vóór 
de virusinjectie tot 10 dagen erna. Hiervan werd 2 liter als 

drinkwater en 1 liter als spray voor mond en neus gegeven.  
De kombucha beschermde de dieren gedeeltelijk tegen de infec-
tie. Dit bleek uit het feit dat ze minder klinische symptomen ver-
toonden, maar het werd ook bevestigd door ELISA-testen (op anti-
lichamen) en qRT-PCR-testen (waarbij de hoeveelheid virus-DNA 
werd vastgesteld) van bloed en serum, dat werd afgenomen op 
dag 0, 1, 3, 4, 5, 7 en 10 na de injectie). Opmerkelijk genoeg was de 
laagste dosis (L) het meest effectief, dosis I een stuk minder en de 
hoogste dosis (H) bood geen bescherming tegen de toegediende 
infectie. 

Redactionele opmerking: de vraag is of de gevonden waardes de con-
clusie van de auteurs rechtvaardigen. Klinisch kwam de infectie bij de 
L-groep laat of niet op gang. Dit laat de RNA-telling ook zien. Het zou 
ook kunnen dat in deze L-groep de challenge mislukt is om andere 
redenen dan de kombucha. De serologische analyse laat bijvoorbeeld 
zien dat de H-groep er veel slechter aan toe is dan alle andere groe-
pen, waartussen weinig verschillen te zien zijn. De auteurs hebben 
deze mogelijkheid niet in de discussie betrokken.

Een uitbraak van MKZ in 2010 bood de kans deze behandeling in de 
praktijk te testen. 582 koeien in het gebied die nog symptoomvrij 
waren, werden in twee groepen (314 en 268) ingedeeld, de ene 
groep kreeg de kombuchabehandeling (nu in een 1:4 verdunning), 
de andere groep werd op dezelfde manier behandeld met 0,5% 
perazijnzuur. De behandeling bestond uit 6 dagen sproeien van 
neus en mond met 200 ml per dier per dag. Na twee weken waren 
alle behandelde koeien nog symptoomvrij terwijl 155 koeien in de 
controlegroep wel symptomen hadden.

Redactionele opmerking: helaas was er geen sprake van randomisa-
tie, dus het verschil kan niet met zekerheid aan de behandeling wor-
den toegeschreven: het ging om 10 respectievelijk 11 bedrijven in de 
MKZ-zone.

BRON | Fu N, Wu J, He J, Jiang S. Anti-foot-and-mouth disease virus effects of Chinese 
herbal kombucha in vivo. Braz J Microbiol 2015(46)4:1245-55.

AFBEELDING | Kombuchathee 
(Foto Wiki CC, Simon A. Eugster)
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Bestrijding van Campylobacter in pluimvee

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 | De optimale temperatuur voor het decarboxyleren 
(‘ontzuren’) van cannabinoïden is 185 oC en de niet ‘ontzuurde’ 
cannabinoïden (zoals THC-zuur, THCA) zijn helemaal niet 
farmaceutisch actief, zo stond in de zomereditie van 
het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie te lezen.  
Maar toch kan men van thee (100 oC) wel high worden (en 
behoorlijk zelfs). Hoe zit het dan met die cannabisolie, die 
toch ook niet bij een hogere temperatuur wordt gemaakt? En 
bij metabolisatieprocessen in het lichaam worden er alleen 
maar meer zuurgroepen aangekoppeld die gericht zijn op 
uitscheiding. Waar komen die effecten dan vandaan? 

ANTWOORD | Door Arno Hazekamp, cannabis-onderzoeker: 
Als je heel veel THCA hebt, zoals in cannabisolie, dan zal 1% decar-
boxylering al genoeg THC creëren om iets te voelen. Je hebt van 
THC maar 5 mg nodig om het gevoel van high worden te krijgen. 
Decarboxylering gaat heel snel bij een hoge temperatuur, maar 
ook bij lagere temperaturen gebeurt dit al, alleen langzamer. 
Decarboxylering gaat dus steeds sneller bij hogere temperatuur, 
maar bij té hoge temperaturen zal het gevormde THC verdam-
pen of afgebroken worden (bijvoorbeeld tot cannabinol). Een 
optimale temperatuur om hier de balans in te vinden is circa vijf 
minuten bij 185°C.

Overigens hebben de zure cannabinoïden, zoals THC-zuur of CBD-
zuur, misschien wel degelijk een farmaceutische werking. Hier-
over is echter nog vrijwel niets bekend. Voor  cannabisgebruikers 
die bij voorkeur thee gebruiken, zijn de zure cannabinoïden dus 
wellicht juist de stoffen die de werking veroorzaken.

KORT BERICHT | Campylobacteriose is de meest gerapporteerde 
voedselvergiftiging in de EU. Pluimvee vormt een reservoir waarin 
de Campylobacter-bacterie, beschermd door darmmucus, moeilijk 
te bestrijden is.

Een consortium van Franse en Spaanse wetenschappers en Franse, 
Spaanse, Hongaarse en Nederlandse verenigingen van pluimvee-
verwerkende bedrijven hebben de handen ineen geslagen en in 
totaal 24 voederadditieven vergelijkend getest tegen Campylo-
bacter over het gehele groeitraject van vleeskuikens. Naast pro-
ducten met kort- en middellangketenige vetzuren, monoglyceri-
den van vetzuren, andere organische zuren en pre- en probiotica 
werden ook een negental producten met plantaardige compo-
nenten getoetst:

•  Een extract gebaseerd op knoflook
•  Een mengsel van gevriesdroogde knoflook met kaneel
• Componenten uit etherische oliën (onder andere thymol, 

eugenol en piperine) plus benzoëzuur
•  Een mengsel van etherische oliën en kruidenbestanddelen 

(thymol, anethol, saponinen en specerijen bevattend)

•  Een gedrageerde vorm van mierenzuur en citroenzuur plus een 
ingekapseld mengsel van etherische oliën uit tijm, oregano, 
Spaanse peper (Capsicum) en Citrus-extract

•  Alciumpropionaat, sorbinezuur en ‘smaakstoffen’

•  Propionzuur-glycerolesters en oregano
•  Een product met butyraat en een tannine-extract
•  Een combinatie van plantenextracten, etherische oliën en krui-

den met een prebiotische complex

Geen van alle additieven bleek in staat om de experimentele 
kolonisatie van vleeskuikens door Campylobacter te voorkomen. 
Diverse zuren-  en pre-  of probioticabevattende producten leid-
den tot een vermindering van Campylobacter. Enkele uitzonde-
ringen daargelaten varieerden de Campylobacter aantallen echter 
enorm tussen individuele dieren, ook binnen de experimentele 
groepen gedurende de hele proefduur. Ook op een slachtrijpe 
leeftijd werden in iedere proefgroep nog dieren met een hoge 
besmettingsgraad aangetoond. Het risico voor de menselijke 
gezondheid is met deze behaalde resultaten dus nog niet van 
de baan. Om Campylobacter in pluimvee betrouwbaar te kunnen 
bestrijden is verder onderzoek naar effectievere producten en 
combinaties noodzakelijk.

BRONNEN | [1] Guyard-Nicodème M, Keita A, Quesne S, Amelot M, Poezevara T, Le Berre 
B, Sánchez J, Vesseur P, Martín Á, Medel P, Chemaly M. Efficacy of feed additives against 
Campylobacter in live broilers during the entire rearing period. Poult Sci 2016;95(2):298-
305. [2] Gracia MI, Millán C, Sánchez J, Guyard-Nicodème M, Mayot J, Carre Y, Csorbai 
A, Chemaly M, Medel P. Efficacy of feed additives against Campylobacter in live broilers 
during the entire rearing period: Part B. Poult Sci 2016;95(4):886-92.
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NVF-nieuws
NVF-NETWERKBIJEENKOMST EN 

LEDENVERGADERING 29 OKTOBER

Op 29 oktober vond in Houten de tweede NVF-netwerkbijeenkomst 
plaats over Missie en Visie van de NVF. Bij het ter perse gaan van dit 
nummer moest de vergadering nog worden gehouden. Daarom zal 
aan de leden later verslag worden gedaan van de jaarvergadering 
en de netwerkbijeenkomst. Heeft u als NVF-lid deze dag niet kun-
nen bijwonen, dan hoort het bestuur nog graag op korte termijn 
uw reactie op de agendapunten. Reacties per mail naar nvf@fyto.nl.

Agendapunten:
1. Welke missie en visie (zie concept hieronder) wil de NVF uitstralen, 
wat zou dat kunnen betekenen voor instituten, scholen, verenigin-
gen, practici en het veld van de fytotherapie? Welke rol willen we als 
NVF spelen, wat willen wij bereiken en hoe gaan we dat doen?

Missie | De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie is een onaf-
hankelijke vereniging van fytotherapeuten en vakgenoten, die 
staan voor een verantwoord en duurzaam gebruik van plantaar-
dige geneesmiddelen alsmede voor een zorgvuldige uitoefening 
van het vak fytotherapeut. In de vorm van informatie, onderwijs 
en onderzoek bevordert de NVF zowel het uitwisselen van kennis 
met de leden onderling als met iedereen, die geïnteresseerd is in 
plantaardige geneesmiddelen. De NVF is een opbouwende en over-
tuigende gesprekspartner van overheidsinstanties die zich bezig-
houden met wetgeving rondom plantaardige geneesmiddelen. 

Visie | De NVF kent het belang van fytotherapie. Ze stelt alles in het 
werk om vanuit wetenschappelijke kennis de kwaliteit en een zorg-
vuldige toepassing hiervan te bevorderen en voor een ieder toegan-
kelijk te maken. Dit draagt bij aan de acceptatie van het gebruik van 
plantaardige geneesmiddelen en het herkennen van het potentieel 
ervan door een breder publiek alsmede aan een vergroting van de 
professionaliteit van de leden. De NVF blijft zich ontwikkelen als een 
wetenschappelijk kenniscentrum op het gebied van fytotherapie.

2. Discussie binnen de verschillende werkgroepen: scholing, tijd-
schrift, ESCOP, onderzoek, buitenland, Dier en Kruid, ROW en PR over 
wat de verschillende werkgroepen bijdragen aan het realiseren van 
de missie en visie van deNVF.

3. Ledenvergadering met onder andere jaarrekening 2015 en begro-
ting 2017. De NVF heeft de steun en inzet van alle leden nodig om 
haar doelen te verwezenlijken. Laat uw stem horen!

ACTUALITEITEN

• Minister Schippers gaat in 2017 ruim zes miljoen euro uittrekken 
voor onderzoek naar nieuwe antibiotica en alternatieven. Natuur-
producten vormen hiervoor belangrijke uitgangspunten, iets wat 
wij in dit tijdschrift al diverse keren hebben laten zien. De NVF heeft 
contact gezocht met de overheid om er op aan te dringen dat dit 
aspect voldoende aan de orde komt. 
• De Tweede Kamer wil de teelt van Cannabis sativa (marihuana) 
regelen. Gecontroleerde teelt met vergunningen en kwaliteits-
controle door de overheid staat op de agenda. Wat zijn belang-
rijke aspecten van de controle van de warenwet-cannabis (die ook 

belangrijk is voor patiënten, zie de artikelen in NTvF nr. 3 van 2016) 
en wie gaat deze uitvoeren? De NVF bespreekt dit met haar achter-
bangroep en zal hierover in overleg gaan binnen het Regulier Over-
leg Warenwet - Deskundigenoverleg Gezondheidsbevorderende 
Levensmiddelen van het ministerie van Volksgezondheid waarvan 
zij vaste deelnemer is.

VAN DE REDACTIE

Lezerspanel
Na de oproep hiertoe in de vorige editie is een klein lezerspanel 
gevormd, dat de redactie gaat helpen om de leesbaarheid van dit 
tijdschrift te verbeteren. Meer deelnemers zijn van harte welkom. 
Een mailtje naar nvf@fyto.nl volstaat; u ontvangt dan per editie een 
vragenlijstje.

Rubrieken
NVF-leden en -bestuur hebben dit voorjaar de wens uitgesproken 
dat ons tijdschrift duidelijker het karakter van een ledenblad gaat 
krijgen, met kortere stukken en veel ruimte voor onderlinge infor-
matie-uitwisseling en interviews. Aan een meer toegankelijke vorm 
en inhoud wordt hard gewerkt. Dit alles natuurlijk zonder afbreuk te 
doen aan de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing. In 
de vorige en deze editie, en ook in 2017, start(t)en we enkele nieuwe 
rubrieken. Heel graag ontvangen we daarvoor uw inbreng. Het 
gaat om rubrieken als: Vraag en antwoord; Column; N=1 (waarbij 
we hopen dat onze leden individuele casuïstiek met elkaar willen 
delen) en Kletsica (ziet u ergens onzin over fytotherapie in de media, 
meld het aan de redactie!). 

Onderwerpen 2017
Thema’s die de redactie in 2017 wil gaan behandelen en waarvoor 
zij graag uw bijdragen wil ontvangen, zijn: exotische planten, lucht-
wegaandoeningen, tekenbeetziektes, kruiden voor dieren en vrou-
wenklachten zoals PMS en overgang.

NIEUWE ESCOP-VOORZITTER

De NVF is samen met diverse Europese zusterorganisaties in andere 
EU-landen op Europees niveau vertegenwoordigd door ESCOP (Euro-
pean Scientific Cooperation on Phytotherapy). Op 16 september 
2016 koos ESCOP een nieuwe voorzitter: dr. Tankred Wegener uit 
Duitsland. Zij volgt  ass. prof. dr. Liselotte Krenn uit Oostenrijk op. 
De arts Simon Mills (UK) blijft de secretaris. Het wetenschappelijk 
comité van ESCOP heeft nog steeds dr. Barbara Steinhoff (Duitsland) 
en dr. Stephan Horsten (Nederland) als gezamenlijke voorzitters.

NIEUWE ESCOP-MONOGRAFIEËN 
GRATIS VOOR NVF-LEDEN!

ESCOP heeft de afgelopen 25 jaar meer dan 100 monografieën 
geschreven over de belangrijkste Europese geneesplanten. Tot 
nu toe zijn deze gebundeld in boekvorm te koop of tegen beta-
ling individueel als pdf-bestand te downloaden. Zij vormden een 
belangrijke basis voor de EMA-monografiën en spelen in veel lan-
den een belangrijke rol in het onderwijs in de fytotherapie. In de 
toekomst worden alle nieuw te verschijnen monografieën gratis 
downloadbaar voor leden van de door ESCOP vertegenwoordigde 
verenigingen, zoals de NVF. Bent u nog geen NVF-lid, dan is dat een 
extra reden om het nu te worden! Zie de aanmeldingsprocedure op 
www.fyto.nl 
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Bijna tweehonderd jaar later is de tuin nog steeds een plek waar 
wetenschappers uit binnen- en buitenland graag vertoeven. Meer 
dan vroeger dient de tuin nu ook voor recreatieve doeleinden 
voor de plaatselijke bevolking en toeristen. Een bezoek aan de 
tuin in Bogor is nog steeds de moeite waard. Wandelend onder 
de eeuwenoude bomen raakt men onder de indruk van de lange 
geschiedenis van de tuin en degenen die hem groot hebben 
gemaakt. Bovendien is het een oase, waar men even kan genieten 
van rust en koelte middenin de drukte van Bogor.

In 1744 liet gouverneur-generaal Van Imhoff in de heuvels ten zui-
den van Batavia, een landhuis bouwen dat hij Buitenzorg noemde. 
Hier kon hij in de landelijke rust ‘zonder zorgen’ bijkomen van de 
hectiek en hitte van Batavia. Herman Willem Daendels breidde het 
huis in 1808 uit tot een paleis. Tijdens de Franse overheersing werd 
Nederlands-Indië na verovering door de Engelsen van 1811-1816 
bestuurd door de gouverneur van Singapore, Thomas Stamford 
Raffles. Deze verbleef meestal in Buitenzorg en liet om het paleis 
een grote tuin aanleggen in Engelse landschapsstijl. Raffles was 
zeer geïnteresseerd in de botanie en ging regelmatig op expeditie 

Een tropische kruidentuin die bijna 
twee eeuwen geschiedenis schreef

‘s Lands Plantentuin te Buitenzorg (Kebun Raya Bogor, Indonesië)

ERIC VAN KREGTEN | Op 18 mei 2017 is het tweehonderd jaar geleden dat ‘s Lands Plantentuin te Buitenzorg (nu Kebun Raya 
Bogor) werd opgericht door prof. Reinwardt. Reinwardt kreeg in 1817 een stuk grond toegewezen achter de tuin van 
het paleis van de gouverneur-generaal om de kruiden te bewaren die hij op Java en andere eilanden van de archipel 
verzamelde ten behoeve van onderzoek naar de economische en geneeskundige betekenis ervan. In de twee eeuwen 
daarna ontwikkelde ‘s Lands Plantentuin zich tot een wereldwijd bekend centrum voor wetenschappelijk onderzoek.

met een vriend, de bioloog Joseph Arnold. Tijdens een van die 
tochten door het oerwoud van Sumatra vond hij een onbekende 
grote bloem van bijna een meter doorsnede: de Rafflesia arnoldii, 
later naar hen beiden vernoemd. Een mooi wit koepeltje in de 
Plantentuin, door Raffles gebouwd ter herinnering aan zijn jong 
gestorven echtgenote Olivia Mariamne, vormt een stille herinne-
ring aan dit tijdperk.

Na de val van Napoleon kreeg Nederland in 1816 onder koning 
Willem I het beheer over de kolonie terug en moest er orde op 
zaken worden gesteld. Daartoe werd Casper Reinwardt, Amster-
damse hoogleraar scheikunde, artsenijbereidkunst en natuurlijke 
historie, aangesteld als ‘Directeur tot de zaken van Landbouw, 
Kunsten en Wetenschappen’. Hij kreeg als opdracht de commissa-
rissen-generaal te adviseren over zaken op natuurwetenschappe-
lijk gebied in het algemeen en haar toepassing in de kolonie, om 
zodoende ‘het heugelijke tijdstip der herleving van den Neder-
landschen naam merkwaardig te maken’. Hij kreeg een lange lijst 
mee met vragen die beantwoord moesten worden. Deze ‘hon-
derd vragen’ betroffen alle mogelijke aspecten van het leven in 

AFBEELDING 1 | Het paleis in Bogor gezien vanuit de Plantentuin met Victoria amazonica (bron wallpaperrs.com)
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Nederlands-Indië, variërend van de aanwezigheid van delfstoffen, 
handel, nijverheid en cultuur tot en met zaken betreffende de 
landbouw en het gebruik van natuurproducten voor economische 
en geneeskundige toepassingen. Het doel was duidelijk: er moest 
zoveel mogelijk profijt worden getrokken van de kolonie om het 
armlastige vaderland er weer bovenop te helpen. Hoewel Rein-
wardt zich in de vijf jaren van zijn verblijf in Indië van deze enorme 
taak zeer goed heeft gekweten, had hij als man van de wetenschap 
ook behoefte aan meer wetenschappelijke diepgang. Van zijn 
talrijke tochten over Java en andere eilanden in de archipel nam 
hij vele planten en kruiden mee terug naar Buitenzorg. Om deze 
voor verder onderzoek in leven te houden had hij een stuk grond 
nodig. Hij diende daartoe op 14 april 1817 een verzoek in bij de 
commissarissen-generaal, waarin hij onder andere schreef: ‘Kruid- 
en landbouwkundige nasporingen moeten mede een gedeelte 
mijner werkzaamheden gedurende mijn verblijf in deze kolonie 
uitmaken. Het zal mij derhalve vergund zijn aan Uwe Excellentiën 
een daartoe zoo dienstig en noodzakelijk hulpmiddel, het aanleg-
gen van een stuk gronds, tot eenen plantentuin, en tot het doen 
van proefnemingen aangaande de cultuur van nuttige gewassen 
voor te dragen.’ Nog diezelfde dag kreeg hij toestemming en op 18 
mei ging de eerste spade in de grond, waarmee ‘s Lands Planten-
tuin was geboren.

Toen Johannes van den Bosch in 1830 in Batavia aankwam om 
gouverneur-generaal Du Bus de Gisignies op te volgen, had hij 
zijn tuinman bij zich. Deze Johannes Elias Teijsmann had weinig 
opleiding genoten, maar was nieuwsgierig, intelligent en had een 
enorme werkkracht. Hij zou zich in de volgende vijftig jaar ontwik-
kelen tot een kundig botanicus en werd de belangrijkste hortula-
nus die de Plantentuin heeft gekend.

In Buitenzorg trof Teijsmann achter de paleistuin een verwaar-
loosde kruidentuin aan die dertien jaar daarvoor was gesticht en 
waar al een aantal jaren nauwelijks naar was omgezien. Teijsmann 
ontfermde zich over de kruidentuin en werd in 1831 benoemd 
tot hortulanus van ‘s Lands Plantentuin. Onder zijn veertig jaar 
durende leiding als hortulanus ontwikkelde de plantentuin zich 
tot een van de mooiste botanische tuinen van Zuidoost-Azië. Ook 
na zijn pensionering reisde hij onvermoeibaar de hele archipel 
door om planten en zaden te verzamelen. De enorme toevloed 
aan nieuwe plantensoorten maakte uitbreiding van de tuin nood-
zakelijk, wat in 1892 ook gebeurde en later nogmaals plaatsvond 
in 1927. Daarna was, met de totale omvang van 87 hectare verdere 
uitbreiding niet meer mogelijk vanwege de sterk toegenomen 
bebouwing van de stad Bogor eromheen.

AFBEELDING 2 | Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854) cc wiki AFBEELDING 3 | Johannes Elias Teijsmann (18O8-1882), foto KNAW

AFBEELDING 4 | Treub laboratorium
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AFBEELDING 5 | Prof. Otto Soemarwoto (1926-2OO8)

In 1880 werd Melchior Treub benoemd tot directeur van ‘s Lands 
Plantentuin. Onder zijn bezielende leiding groeide de tuin uit tot 
een belangrijk wetenschappelijk onderzoekscentrum voor de 
tropische plantkunde. De uitwisseling van planten en zaden met 
andere botanische tuinen over de hele wereld werd geïntensi-
veerd. In het door Treub gebouwde laboratorium in de tuin, dat 
nog zijn naam draagt, werd onderzoek gedaan ter verbetering van 
consumptiegewassen en naar plantenproducten voor medicinale 
toepassingen. Enkele voorbeelden zijn: rijst, thee, koffie, de kina-
boom (Cinchona officinalis) waarvan de bast kinine leverde voor de 
behandeling van malaria, en coca (Erythroxylum novogranatense), 
waarvan de inhoudsstoffen voor medicinale toepassing werden 
gebruikt. Zo bleken de Javaanse cocaplanten veel minder coca-
ine te bevatten dan de moederplanten in Peru. Maar onderzoek 
in Buitenzorg wees uit dat, in tegenstelling tot wat men tot dan 
toe dacht, niet de oudere maar juist de jonge bladeren rijk waren 
aan cocaïne. Hierdoor werd de ‘Java Coca’ een heel succesvol 
exportproduct. 

Het wetenschappelijk onderzoek in de tuin kende een bloeiperi-
ode tot in de eerste decennia van de 20e eeuw. Tijdens de recessie 
en de tweede wereldoorlog had de collectie in de tuin veel te lijden. 
Na de onafhankelijkheid van Indonesië stond de tuin, die nu ‘Kebun 
Raya Indonesia’ heette, onder leiding van de eerste Indonesische 
directeur, prof. Kusnotto Setyodiwirjo. Om de schade weer te hel-
pen herstellen werd Kusnotto in de eerste naoorlogse jaren nog bij-
gestaan door een aantal Nederlandse biologen en hortulani. In 1955 
werd Soedjana Kassan de eerste Indonesische hortulanus.
In 1962 bracht de directeur, prof. Otto Soemarwoto, het toegepast 
wetenschappelijk onderzoek in de tuin, ten behoeve van landbouw 
en gezondheidszorg, opnieuw tot leven. Met name richtte hij zich 
op de etnobotanie en gebruiksgewassen voor de gewone man.

In de jaren daarna werd de tuin meer voor het publiek openge-
steld. Hoewel het accent in de Plantentuin te Bogor tegenwoordig 
meer op recreatie dan op wetenschappelijk onderzoek lijkt te lig-
gen, is er nog zoveel van de oude collectie van meer dan 10.000 
soorten bomen en planten bewaard gebleven dat het alleszins 
de moeite waard is om er een bezoek aan te brengen. Veel zal 
ook doen herinneren aan het verleden en de mensen die de tuin 
hebben helpen opbouwen, zoals het Teijsmann-monumentje, het 
Treub-laboratorium en de Soedjana Kassan-tuin. Omringd door 
reusachtige bamboestoelen, is er ook nog het oude Hollandse 

Kerkhofje waar de opschriften van de grafstenen geheimen bewa-
ren van lief en leed in het koloniale verleden. En als u zich laat 
rondleiden door een Indonesische gids, zal blijken hoe groot de 
lokale kennis van geneeskrachtige planten is, die in de tuin ook 
nog rijk vertegenwoordigd zijn.

BRONNEN [1] Buitenzorg Scientific Centre. A description of the scientific institutions at 
Buitenzorg. Archipel Drukkerij Buitenzorg, Java, 1948. [2] Levelink J, Mawdsley A, Rijn-
berg TH. Four guided walks, Bogor Botanic Garden. PT. Bogorindo Botanicus, 1996. [3] 
Reinberg Th F: ‘s Lands Plantentuin Buitenzorg 1817-1992. Kebun Raya Indonesia Bogor. 
Johanna Oskamp, Enschede, 1992. [4] Van der Hoogte AR, Pieters T. From Javanese coca 
to Java coca, an exemplary product of Dutch colonial agro-industrialism, 1880–1920. 
Technology and Culture. 2013; 54(1):90-116. [5] Treub M et al.: ‘s Lands Plantentuin te 
Buitenzorg 18 mei 1817 - 18 mei 1892. Batavia, Landsdrukkerij, 1892.

AFBEELDING 6 | Canarium indicum, 187 jaar geleden door Teijsmann geplant in de Kanarielaan

Drs. E. (Eric) van Kregten is gepensioneerd arts-micro-
bioloog. In zijn jeugd woonde hij in de Kebun Raya in 
Bogor, waarvan zijn vader na de onafhankelijkheid een 
aantal jaren hortulanus was. 
Reacties naar: ericvankregten4@gmail.com
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NVF-nieuws 
NVF-SYMPOSIUM

GOEDAARDIGE VROUWENPROBLEMEN, 
NOG STEEDS EEN TABOE?

Kan het leven in Nederland van 1 miljoen vrouwen verbeterd wor-
den?   Veel vrouwen durven niet praten over vrouwenkwalen, die 
vaak als ‘het hoort erbij’ gezien worden.

Goedaardige vrouwenproblemen kosten onze maatschappij te veel 
en kosten ook velen een slecht humeur. Kan dit verbeteren? De NVF 
wil dit thema op  20 mei 2017  belicht krijgen vanuit verschillende 
wetenschappelijke en ervaringsstandpunten, vanuit het reguliere 
en vanuit het fytotherapeutische veld en vanuit enkele belangrijke 
vrouwenkwalen, zoals die in de praktijken van artsen en therapeu-
ten worden ervaren.

De NVF wil de mogelijkheden die er toe doen bij elkaar brengen. 
Tijdens het symposium zullen we onderzoeken hoe we de kwaliteit 
van leven van vrouwen kunnen helpen verbeteren en de NVF hoopt 
op die manier een bijdrage te leveren om te voorkomen dat echte 
ziekten ontstaan en tot duurdere behandelingen nopen.

Kortom, de NVF wil via dit symposium ook onderzoeken of (onder-
zochte) planten en juiste voedingsmiddelen de toestand van goe-
daardige vrouwenkwalen kunnen verbeteren en zo de gezondheid 
van vrouwen helpen. Er zal bij verenigingen accreditatie worden aan-
gevraagd. Verdere informatie volgt via de website en dit tijdschrift.
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