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Werking en werkzaamheid van natuurproducten
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Myrtaceae en Andrographis
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Kwaliteitsgarantie
sinds 1982!

farmacie op maat

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

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

Uniek concept
De NatuurApotheek® is een uniek concept. Als erkende apotheek
is zij uw gids voor natuurgeneeskundige, orthomoleculaire en
mycologische receptuur. Zij bereidt receptuur op maat voor de
individuele patiënt en verstrekt unieke merkproducten:
Oosters of Westers, enkelvoudig of samengesteld en in iedere
gewenste vorm en hoeveelheid, met de hoogste kwaliteit en

veiligheid; daar waar traditie en wetenschap samengaan, in
dienst van en uit respect voor de patiënt.
De NatuurApotheek® werkt alleen met gecontroleerde en gestandaardiseerde grondstoffen die zijn voorzien van een analysecertificaat dat voldoet aan de Europese Farmacopee, aan een
andere in Europa erkende farmacopee of aan een monografie
die voldoet aan de laatste wetenschappelijke maatstaven.
Controleerbaarheid en veiligheid zijn daarmee op het hoogst
denkbare niveau verankerd.

Samenwerking
De NatuurApotheek® probeert samen met therapeuten, artsen
en apothekers de kwaliteit van de natuurgeneeskunde verder te
versterken en de veiligheid te waarborgen, zonder de mogelijkheden te negeren van de Westerse geneeskunde.
Receptbestellingen die vóór 12.00 uur binnen komen,
worden nog diezelfde dag verwerkt en verzonden (indien alle
grondstoffen voorradig zijn).

U kunt áltijd terecht
met uw vragen

U bent van harte welkom in onze apotheek!
Elke laatste woensdag van de maand organiseren wij een rondleiding voor artsen en therapeuten van 11.00 uur - 14.00 uur.
Graag reserveren per e-mail: recepten@natuurapotheek.com
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Ten geleide
Het eerste nummer van dit jaar gaat over exotische planten. Daarbij kunt u denken aan niet-inheemse planten
zoals Ruta graveolens, maar ook aan planten uit de (sub)
tropische regio’s, zoals Phytolacca dodecandra, Moringa
oleifera en Andrographis paniculata. Want wat je van ver
haalt is lekkerder, beter en spannender, toch? In dit nummer wordt u meegenomen op een botanische reis rond
de wereld.

5

We vertrekken vanaf thuis. Vanuit het innovatieprestatiecontract-project van de NVF Innovatieve natuurproducten voor mens en dier is een mondgel ontwikkeld
tegen een droge mond. Wagenaar en Verboeket doen
verslag.

6

Je hoeft het niet altijd van ver te halen, soms ligt de
oplossing heel dichtbij, zo ondervond Charles Lugt
tijdens zijn verblijf in Ethiopië. Hij deed onderzoek naar
het gebruik van de bessen van Phytolacca dodecandra dat
besmetting met de parasitaire ziekte bilharzia (of schistosomiasis) kan voorkomen. Lugt heeft zijn autobiografie Samoedera, een mensenleven, een oceaan ter beschikking gesteld aan de redactie. Van Kregten maakte hier een
samenvatting van.

9

Dichterbij huis doet Van Asseldonk voorspellingen
voor 2017 in haar column, over antibioticaresistentie,
de overheid en minister Schippers.
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Van den Berg en Scott beschrijven Moringa oleifera, een (sub)tropische plant die in het Oosten al
heel lang bekend is vanwege zijn voedzame en medicinale kwaliteiten. De afgelopen jaren is deze plant ook in
het Westen doorgedrongen, voornamelijk als zogeheten
superfood. Deze hype speelt doeltreffend in op het idee
dat ‘wat van ver komt beter is’.

12

Niet alles wat van ver komt is goed voor iedereen.
Pinda-allergie bijvoorbeeld, is een gevaarlijke realiteit voor hen die hiermee te maken hebben. Deze peul
is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika en de mogelijke oplossing komt wellicht uit de traditionele Chinese
geneeskunde (TCG): van de andere kant van de oceaan.
Becker en Van Asseldonk maakten een samenvatting van
een onderzoek met een nieuw TCG-middel tegen pinda-allergie: Food Allergy Herbal Formula-2.
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Hopelijk is de epidemie van luchtweginfecties
weer over wanneer dit nummer verschijnt, maar
zo niet, dan heeft Nijhuis-Bouma wellicht wat adviezen. Zij
bespreekt een aantal recente Duitse studies naar de effectiviteit van fytotherapeutische middelen bij luchtwegproblemen. Van Asseldonk schreef het kader over Andrographis paniculata, een plant uit tropisch en subtropisch
Azië en aldaar van oudsher in gebruik bij onder andere
luchtwegklachten.

18

Vanwege de vraag van leden en bestuur om meer
een ledenblad te zijn, komen we weer wat dichter
bij huis. Van Hoof neemt u mee naar Groningen, waar het
cursuscentrum voor geneeskrachtige kruiden De Groene
Zon gevestigd is van NVF-lid Saskia Nieboer. Zij hield een
persoonlijk interview met haar.

20

Kletsica is een nieuwe rubriek, waarin u ongezouten commentaar kunt verwachten op bijvoorbeeld berichten die in andere media verschijnen. Van
Asseldonk en Van Kregten beten de spits af met Kronkels
over wormenkruiden.

22

In de telerscolumn beschrijft Van Hoof haar ervaring met onder andere de fototoxische werking
van Ruta graveolens (wijnruit) en De Munck-Khoe licht het
een en ander vanuit de farmacie toe.

24

In een andere nieuwe rubriek houdt Van Rooij
u van nu af aan op de hoogte van belangrijke
wettelijke, kwaliteits- en veiligheidsaspecten rondom
fytotherapeutica.

25

Tot slot komen we weer thuis en gaat het NVFnieuws over het voorlopige programma van het
NVF-symposium op 20 mei. Een ‘Holland Fyto-House’ op
de internationale beurs Medicinale & Aromatische Planten
op 29 en 30 maart in Eindhoven en een oproep om mee te
doen aan de FederaDag 2017.
Ik hoop dat u dit een interessante reis vindt en voldaan
weer thuiskomt.
Reacties en vragen ziet de redactie graag tegemoet.
Maaike van Kregten

Mondgel tegen droge mond bij
patiënten in de palliatieve fase
Verslag deelproject Alledaagse klachten binnen
het NVF-IPC-project 2013-2015

LOEK WAGENAAR EN CATHELIJNE VERBOEKET | Een droge mond is
een veel voorkomend euvel voor mensen die bepaalde
chemotherapieën of een bestraling van mond of keel
hebben ondergaan. Ook mensen die langdurig aan een
hoge dosis morfine vastzitten, kunnen er langdurig last
van hebben. Genezing is tot nu niet te bereiken en de
behandeling is tot nu toe tamelijk gebrekkig: men komt in
het hospice vaak niet verder dan meermaals per uur ananas-crunch (geplette ijsblokjes) in de mond te nemen. Dat
gaat na korte tijd tegenstaan.
EISEN EN AANPAK
Er is gekeken naar de diverse oorzaken. Die liggen nogal uit
elkaar. Een eenduidige, gerichte behandeling is, zo bleek na het
doornemen van de literatuur en ervaringsberichten, niet goed te
definiëren. Een plant of plantenproduct met de gewenste effecten
lag niet zomaar voor de hand.
Men zocht naar een plant die vochtafscheiding in de mond
oproept, een product dat ook een acetylcholinesterase-remmend
effect heeft. En bij voorkeur een product met een langdurig effect
en zonder ongewenste effecten en bijwerkingen, dat niet gaat
vervelen en geen toepassingsproblemen oplevert zoals noodzaak tot koel bewaren, snel schimmelen of een speciale wijze
van aanbrengen. Kortom, een handvol eisen en wensen. Gebruik
van zware middelen zoals alkaloïden geeft wel effect, maar ook
veel ongewenste bij-effecten. En dit vereist – ook heel belangrijk
– enorm veel ingewikkelde, dure onderzoeken, omdat dan een
geneesmiddelregistratie nodig zal zijn.
Er is in eerste instantie gekeken naar gedroogde planten die specifiek in staat zouden zijn om speeksel af te geven als men erop
kauwt. Bij teveel patiënten is de productie van speeksel echter
zodanig verminderd dat van dergelijke planten te weinig resultaat
te verwachten valt. Vaak wordt de mond droog door een langdurig gebrek aan speeksel. Vervolgens is daarom gestart met de
ontwikkeling van een gel die aan het slijmvlies hecht en daardoor
langer in kan werken. Aan deze gel werden in de loop van de tijd
een aantal stoffen toegevoegd en uitgetest: sinaasappelextract,
pepermuntolie en een hele reeks aan plantenbestanddelen en
plantenextracten of etherische oliën. Vervolgens is de gel telkens
in het academisch hospice getest. Een bijkomend probleem bleek
tijdens de tests dat veel mensen ook wondjes en zelfs infecties
hebben aan het slijmvlies, vaak ook met schimmels. Een antimy-

cotisch (bij-)effect van de gel zou daarom ook wenselijk zijn. Door
het droge slijmvlies scheurt de binnenkant van de mond namelijk
gemakkelijk open. Dit gaat ook samen met een verlaagde weerstand van de patiënt. Veel patiënten kunnen daardoor niet alleen
moeilijk eten, maar ook moeizaam starten met veel producten die
bedoeld zijn tegen een droge mond.
Er werd steeds meer gekeken naar de mogelijkheden van etherische oliën. Hier zijn succesvolle versies uit naar voren gekomen,
die goed smaken, niet vervelen, afgewisseld kunnen worden,
goed bewaard kunnen worden bij kamertemperatuur, wellicht
zelfs een licht anti-acetylcholine effect vertonen, maar vooral: die
mensen met een droge mond als succesvol ervaren!

VERVOLG NA DE PROJECTFASE
De laatste fase, het op de markt brengen, wordt nu voorbereid en
zal in de periode aansluitend op het project zijn beslag krijgen.
Het is bijzonder mooi dat dit project nog ingevoegd kon worden
in het IPC van de NVF: een succesvolle samenwerking die is opgezet binnen het NVF-netwerk van kliniek-wetenschap-bedrijfsleven en die ervoor zorgt dat een vraag vanuit patiënten adequaat
wordt opgepakt.
De ervaringen van de patiënten die deze dexpanthenol-gel
gebruikten zijn over het algemeen positief. Patiënten ervoeren
een minder droge mond. De sinaasappel- en bananensmaken werden echter als te zoet ervaren, de pepermuntsmaak te scherp. De
dexpanthenol-gel waaraan tijm en oregano waren toegevoegd,
beviel de patiënten goed qua smaak. De gel werkte ongeveer 30
minuten, daarna moest de gel opnieuw worden aangebracht.
Indien er een subsidie wordt gevonden, zal een pilot-studie gestart
worden waarbij de dexpanthenol-gel wordt vergeleken met het
reguliere middel tegen droge mond, Oral Balance.

Drs. L. (Loek) Wagenaar is apotheker en producent/ontwikkelaar bij Kiwi Farm. Dit bedrijf ontwikkelt en produceert sinds ruim twintig jaar innovatieve farmaceutische
en orthomoleculaire bereidingen, medische hulpmiddelen
en producten voor plantenweefselkweek, veelal in samenwerking met andere bedrijven of instellingen. Reacties
naar: e-post@kiwifarm.nl.
Drs. C. (Cathelijne) Verboeket is verpleegkundige en
socioloog. Zij was ten tijde van bovenbeschreven project
werkzaam als verpleegkundig onderzoeker bij Academisch
Hospice Demeter en is nu verpleegkundig consulent hospicezorg. Reacties naar: c.verboeket@hospicedemeter.nl.
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Phytolacca dodecandra (endod) als
slakkenbestrijder tegen bilharzia
MAAIKE VAN KREGTEN | Charles Lugt deed van 1976 tot in 1981 onderzoek in Ethiopië naar de toepassing van Phytolacca
dodecandra L’Hér. als oplossing voor het bilharziaprobleem. In die tijd leden meer dan 300 miljoen mensen in ontwikkelingslanden aan de ziekte bilharzia, ook bekend als schistosomiasis. Deze parasitaire aandoening heeft twee
gastheren: de mens en de zoetwaterslak. Lugt onderzocht de werking en toepassing van de gemalen bessen als
een bestrijdingsmiddel tegen zoetwaterslakken. Bilharzia treft voornamelijk de armste bevolkingsgroepen. Lugt
bedacht daarom een methode die eenvoudig en goedkoop toe te passen is. Hieronder volgt een samenvatting van
dit onderwerp uit de autobiografie van Lugt.

Bilharzia of schistosomiasis is een parasitaire ziekte die veroorzaakt wordt door zogenaamde cercariae (larven van een trematode parasiet) die bij de mens via de huid binnendringen. Deze
cercariae hebben zich in een zoetwaterslak kunnen ontwikkelen.
In Ethiopië gaat het om de zoetwaterslak Biomphalaria pfeifferi,
die de tussengastheer is voor de parasitaire worm Schistosoma
mansoni. Deze slakken komen vooral voor op plaatsen waar mensen veel gebruik maken van het water, zoals bij het wassen van
kleding en kookgerei. Deze ziekte treft dan ook mensen die geen
sanitaire voorzieningen hebben en geen veilig drinkwater uit een
waterleidingsysteem kunnen putten. Zij zijn voor hun drinkwater
en voor het wassen van kleding afhankelijk van een rivier. Daarnaast wordt dit water ook gebruikt voor sanitaire doeleinden.

INFECTIERISICO
De mens wordt geïnfecteerd tijdens langdurig verblijf in water
waarin besmette slakken voorkomen. De huid wordt week door
het water en de cercarië (larve) kan zo eenvoudig binnendringen.
In de mens ontwikkelt deze larve zich tot een trematode, die zich
ergens in de buikholte nestelt. Een trematode is een zuigworm,
die behoort tot de familie van de platwormen (Platyhelminthes).
In de mens produceert de parasiet eitjes die zich een weg banen
door lichaamsweefsel, waardoor ze schade veroorzaken. Eitjes die
de urinewegen en/of de darmen bereiken, worden afgescheiden
in de urine of de ontlasting. Dit gebeurt vaak in oppervlaktewater
zoals slootjes, meren en riviertjes. Op het moment dat zo’n eitje in
het water terechtkomt, wordt er uit dit eitje een miracidium (eerste
larvestadium) gevormd. Dit miracidium nestelt zich in een zoetwaterslak. In de slak worden vervolgens de cercariae gevormd, die
in het water worden afgezet. Deze cercariae zoeken op hun beurt
weer een menselijk slachtoffer, en voltooien zo de cyclus.

BESSEN TEGEN BILHARZIA
In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw bestudeerde
de Ethiopische parasitoloog Aklilu Lemma (1934 - 1997) de leefomstandigheden van bilharzia-overbrengende slakken [1] . Hij zag dat
waar mensen hun kleren wasten in rivieren, er benedenstrooms
geen slakken voorkwamen. In Ethiopië worden de gedroogde bessen van Phytolacca dodecandra sinds mensenheugenis gebruikt
als een substituut voor zeep om kleding en dergelijke mee te wassen. In het Amhaars, de voertaal in Ethiopië van de hooglandbewoners, wordt zij ‘endod’ of ‘indod’ genoemd.

Zoals dat vaak gaat in de natuur bleek
de oplossing zich dicht in de buurt van
het probleem te bevinden
De P. dodecandra-struik komt van nature voor langs wegen, in
heggen en op open plekken in het bos op 1.000 meter en hoger
in Centraal- en Oost-Afrika. Hij groeit op dezelfde hoogte als waar
bilharzia een grote negatieve invloed heeft. Hij wordt vaak aan-

In stilstaand water tijdens de droge tijd vermeerderen en ontwikkelen de slakken zich zonder beperkingen. In deze periode is het
infectierisico dan ook het grootst. Een deel van de oplossing voor
dit probleem is educatie, de aanleg van sanitaire voorzieningen en
van waterleidingen. Het verwijderen van de slakken is een andere
mogelijkheid.
AFBEELDING 1 | Een van de vele soorten endod
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AFBEELDING 2 | Legesse toont endod-aanbod op
de markt in Bati

getroffen in de buurt van dorpen en stroompjes. Lugt schrijft
daarover: ‘Zoals dat dus zo vaak gaat in de natuur, bleek zich voor het
bovengeschetste bilharziaprobleem een oplossing dicht in de buurt
van dat probleem te bevinden.’ P. dodecandra vormt trossen (racemen), waaraan zich bessen bevinden [2] . De plant komt in twee
gedaanten voor: een die bloemen met lange meeldraden aan de
trossen heeft, maar die zelden bessen vormt en een met korte
meeldraden, die wel bessen vormt. Deze vorm treft men ook het
meeste in het wild aan. Deze laatste vorm is van belang voor de
bestrijding van slakken die bilharzia overbrengen.
Uit onderzoek bleek dat de onrijpe, volgroeide endod-bessen de
hoogste slakkendodende werking hadden [3] . Dit werd ook empirisch bevestigd: op de markten zijn bessen in dit stadium te koop.
De bessen kunnen gedurende een vrij lange periode worden
verzameld: in Ethiopië gedurende de maanden november tot en
met mei. Bessen die na droging in de schaduw een vochtgehalte
hebben van niet hoger dan 8%, behouden hun slakkendodende
werking voor zeer lange tijd.
De gedroogde bessen als zodanig zijn niet slakkendodend. Pas
wanneer bessenpoeder gedurende enige uren met water wordt
gemengd, komt er een enzymatische splitsing van een van de
suikers van het saponineglycoside op gang. In aanwezigheid van
water krijgen de saponinen in de bessen hun slakkendodende
werking. Dit dodende principe van de bessen berust op hemolyse.
De slak bloedt als het ware dood. Wanneer de concentratie van de
endod-oplossing echter niet voldoende hoog is, kan de slak zich
herstellen. De duur van het contact met het middel bleek ook van
belang: slakken herstelden zich als ze snel uit een hoge concentratie endod-oplossing werden gehaald en teruggeplaatst in schoon
water.
Zowel de concentratie als de duur van het contact van de slakken
met dit middel bepalen het slakkendodende vermogen van de
plant. Daarnaast is er een verschil in slakkendodende werking tussen de verschillende variëteiten van endod. Lugt et al. hebben dit
uitgezocht door middel van selectie experimenten.

AFBEELDING 3 | Negash plaatst controlekooitjes
met 5O B. pfeifferi-slakken in de te behandelen
stroom water

AFBEELDING 4 | De endod-suspensie wordt
langzaam aan het water toegediend

Toxicologische tests lieten zien dat endod geen veiligheidsprobleem opleverde en legitimeerden daarmee het gebruik van deze
bessen als slakkendodend middel [9] . Voor de testtoepassingen
in het veld werden de bessen gemalen tot een fijnheid van 0,5
mm en kleiner. Een nadeel van deze fijnheid is dat het vaak een
allergische reactie veroorzaakte bij degenen die maalden. Om dit
te voorkomen werd een mondkapje gebruikt. Het is echter ook
mogelijk om wat meer bessen te gebruiken dan nodig is en ze
minder fijn te malen.
Het bessenpoeder doodt de slakken, maar niet de eitjes. Herhaling van de behandeling is raadzaam. Kort na toediening van het
middel aan de rivier waren de vissen die in het behandelde deel
van de rivier zaten dood of verdwenen. Bovenstrooms en benedenstrooms bleef de populatie echter intact en na enige dagen
was er al weer vis te zien in het behandelde deel van de rivier. De
rest van de fauna werd niet merkbaar aangetast. Een dag na de
behandeling werden er bijvoorbeeld weer kikkervisjes, libellen en
waterjuffers waargenomen.

GOEDKOPE METHODE
Lugt heeft een eenvoudige en goedkope methode ontwikkeld
om een met slakken bevolkte rivier hiervan te ontdoen. Hij schrijft
daarover: ‘Je moet, om mensen te helpen die bovendien dagelijks in
touw zijn om zich van een bestaan te kunnen verzekeren, niet aankomen met ingewikkelde procedures en methoden. Het moet makkelijk toepasbaar zijn.’ [4-8] . De methode gaat als volgt: onrijpe, volgroeide bessen worden tot poeder gemalen en een nacht in een
vat water gezet. Voor gebruik wordt het mengsel op de gewenste
concentratie gebracht, op basis van de sterkte van het actieve
principe en het debiet van de waterstroom (de gemiddelde hoeveelheid water die per tijdseenheid door een rivier wordt afgevoerd). Vervolgens wordt het door middel van een sifonsysteem
langzaam aan het rivierwater toegevoegd. Dit moet op een zodanige wijze gebeuren dat het rivierwater gedurende vijf tot zes
uur de gewenste lethale concentratie heeft. Het poeder wordt
toegediend tijdens de droge tijd, wanneer de slakkenpopulaties
geconcentreerd zijn in kleine waterpoelen en smalle verbindende
stroompjes. Bovendien is het mogelijk om de endod-struiken aan
te planten op strategische plekken, zodat er voldoende voorraad
is. Twintig struiken leveren meestal al voldoende bessen op om
risicoplaatsen in een rivier te behandelen.

AFBEELDING 5 | Schuimvorming kort na het toedieningspunt
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DOOS VAN PANDORA
P. dodecandra (endod) komt in hetzelfde leefmilieu voor als de
parasitaire worm Schistosoma mansoni, die de ziekte bilharzia of
schistosomiasis veroorzaakt. Een middel dat is gemaakt van de
bessen en wordt toegevoegd aan de rivier, bestrijdt op effectieve wijze de tussengastheer van deze parasiet, namelijk de slak.
Het middel is op eenvoudige en goedkope wijze toe te passen
en lijkt geen blijvende schade toe te brengen aan de mens of de
overige rivierfauna . Toch lijkt het niet op grote schaal gebruikt te
worden bij de bestrijding van deze ziekte. Lugt zegt hierover: ‘De
WHO toonde tijdens mijn werk veel interesse. Er is zelfs nog een plenaire vergadering geweest in Genève over de mogelijkheden om deze
methode toe te passen. Helaas is de WHO dit middel (deze methode)
als een pesticide gaan beschouwen. En daarmee open je een ‘doos
van Pandora’, namelijk de regelgeving. Wij hebben er met veel moeite
nog een toxicologische studie uit kunnen persen, die niets verontrustends opleverde. Echter, het simpele feit van het ‘pesticide label’,
maakt het – als je niet miljoenen investeert – onmogelijk dit middel (of
deze methode) te gebruiken. Terwijl hele (Ethiopische) volksstammen
de bessen van P. dodecandra in de loop van de geschiedenis hebben
gebruikt als wasmiddel.’ Lugt vermoedt dat er lokaal nog wel met
de bessen wordt gewerkt, maar betwijfelt of dit met zijn methode
gebeurt [10] .
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schaart bilharzia tegenwoordig onder de ‘verwaarloosde ziekten’. Het komt echter nog
steeds voor in (sub)tropische gebieden over de hele wereld. De
behandeling bestaat voornamelijk uit het verstrekken van prazi-
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quantel, een wormendodend middel. De beschikbaarheid van
dit middel is echter beperkt. De organisatie schat in dat in 2014
wereldwijd 258 miljoen mensen een preventieve behandeling
nodig hadden, maar dat in datzelfde jaar slechts 20,7% van die
mensen werd bereikt [11] .
REFERENTIES | [1] Lemma A. Laboratory and field evaluation of the molluscicidal properties of Phytolacca dodecandra. Bull World Health Org 1970;42:597-612. [2] Lugt ChB. Phytolacca dodecandra l’Hérit. PROSEA: A selection 1989;224-25. [3] Lugt ChB. Development
of molluscicidal potency in the short and long staminate racemes of Phytolacca dodecandra. Planta Med 1980;38:68-72. [4] Lugt ChB. Case reports on control of Biomphalaria
pfeifferi snails with Phytolacca dodecandra berries. Trop Geogr Med 1982;31:123-31. [5]
Lugt ChB. Phytolacca dodecandra berries as a means of controlling bilharzias transmitting snails. Royal Tropical Institute, Amsterdam 1986;312:61. [6] Lugt ChB. Usefulness of
Phytolacca dodecandra berries for control of snail populations, in vector control of schistosomiasis using native African plants. Royal Academy for Overseas Sciences, Brussels
1992;25-35. [7] Lugt ChB. SAMOEDERA, een mensenleven, een oceaan. Kon. Bibl. Den
Haag 2009;deel II:259-275. [8] Lugt ChB. SAMOEDERA, een mensenleven, een oceaan.
Kon. Bibl. Den Haag 2009;bijlage 2:312-320. [9] Lambert JDH, Temmink JHM, Marquis
J, Parkhurst RM, Lugt ChB, Lemmich E, Wolde-Yohannes L, De Savigny, D. Endod: safety
evaluation of a plant molluscicide. Reg Tox Pharmacol 1991;14(2):189-201. [10] Uit een
e-mail aan de auteur, 12-12-2016. [11] Factsheet Schistosomiasis: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs115/en Geraadpleegd op 12-12-2016.
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Verkiezingen

COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | Deze column
moest voor kerst 2016 de deur uit, terwijl u
hem leest medio maart 2017. Te laat om u
een prettig nieuwjaar te wensen? Vast wel,
maar misschien kan ik u blij maken met drie
voorspellingen voor 2017.

Tedje van Asseldonk is bioloog, 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.

Helderziend? Nee hoor, het is een makkie.

1. In 2017 gaat de Nederlandse overheid
ruim 6 miljoen euro uittrekken om iets
te doen aan de dreigende pandemie die
door antibioticaresistentie gaat ontstaan.
Dat heeft Edith Schippers al in 2016 aangekondigd, dus ijs en weder dienende zal dat
ook gebeuren. Waar gaat dit geld naartoe? Naar het universiteitenconsortium One Health, dat beweert dat ze dit probleem wel kunnen oplossen als ze geld krijgen. De overheid stelt dus gemeenschapsgeld beschikbaar, maar wil ook (hoezo ook?) een bijdrage
van de samenleving – lees: bedrijfsleven. Wat er zal gebeuren: de
verdeler houdt dit geld lekker zelf en van de resultaten hoort niemand meer iets. We hebben dit eerder gezien. Toen moest via het
programma Altant door het consortium Immuno Valley een voor
kruidenonderzoek toegekend bedrag verdeeld worden. Zo werkt
de ‘BV Nederland’ op dit moment: uitkomsten van door de overheid betaald onderzoek worden in patenten omgezet. De kunst
is om een paar ‘grote jongens’ aan boord te krijgen die interesse
hebben in deze patenten en dan krijg je overheidsgeld. Als ik
cynisch ben zeg ik: voor patenten die op de plank worden gelegd.
Want het is maar de vraag wat je kunt doen met patenten op natural products, behalve wachten tot iemand van die grondstof een
top seller maakt en dan dat bedrijf wegprocederen. Het initiatief
voor het One Health Consortium, waar deze keer de ‘Euro-regen’
op gaat neerdalen, komt van Lifestock Research-WUR.
Wat zou een nuttiger besteding zijn? Zie mijn vorige column: systeembiologisch onderzoek naar de brede en niet-patenteerbare
toepassingsmogelijkheden van kruiden. Kruiden houden belangrijke beloftes in voor het post-antibioticatijdperk. Een samenwerking tussen de groep van Life Sciences TNO, Sino-Dutch Centre,
Ayurvedische en westerse experts, zoals in de Fyto-V-groep. Daar
zou iets moois uit kunnen komen! Maar ja, ik heb de gelden niet te
verdelen.
2. Edith Schippers komt in 2017 niet terug als minister van Volksgezondheid. De reden: te veel schandalen rond tabakslobby,
e-health en de declareeroptimalisatiemethode voor ziekenhuizen, verkocht door echtgenoot Spijker. Goed uitgezocht door de
journalisten van Follow the Money en bekend geworden door

TV-programma Zondag met Lubach. Alweer een schot voor open
doel eigenlijk.
3. Er sterft in 2017 of in 2018 een bekende Nederlander door antibioticaresistentie. Hoe ik dat weet? Op dit moment zijn er door deze
resistentie jaarlijks 30.000 doden in de EU, en dat worden er de
komende jaren waarschijnlijk 50.000 per jaar. Dat betekent voor
Nederland (3,4% van de EU-bevolking) zo’n 1020 (oplopend naar
1700) doden per jaar. Oftewel 0,006 % van de 17 miljoen Nederlanders. Het aantal BN-ers stijgt dankzij de steeds commerciëler
wordende omroepen en vlogs tot een ongekende hoogte. Vandaar dat ook voor deze voorspelling geen glazen bol nodig is. Een
tweede waarschijnlijkheid is dat die onbehandelbare infectie in
een ziekenhuis wordt opgelopen. Wat zich niet laat voorspellen is
de publieke reactie hierop.

In 2017 of 2018 sterft een
bekende Nederlander door
antibioticaresistentie
Het is in maart de tijd voor verkiezingen. Hierover geen voorspelling, maar een terugblik. In 2010 hebben we geprobeerd van alle
politieke partijen een standpunt te krijgen over fytotherapie (NTvF
jg. 23, nr. 4, pag. 23-27). Dat was schrikken: wat een onwil om verantwoordelijkheid te nemen. Jazeker, vindt iedereen, fytotherapie
moet toegankelijk zijn, maar mensen moeten het zelf betalen.
Pas als het goed bewezen is mag het vergoed worden. Maar wat
is ‘goed bewezen’? Daarover beslist het CVZ*). Alleen Groen Links
en de Partij voor de Dieren willen de bij het CBG** als werkzaam
geregistreerde kruidengeneesmiddelen ook in het basispakket.
De overige partijen niet: zij zien geen overheidstaak in onderzoek,
onderwijs of normering. Kortom: blijf zelf maar aanmodderen
mensen, en laat eerst zien dat je kunt concurreren met het alternatief dat regulier heet en dat vanzelfsprekend veel geld krijgt. En
toch: als samenleving zullen we werkzame fytotherapeutica heel
hard nodig hebben in de nabije toekomst.
‘Verkiezingsuitslag pakt ongunstig uit voor hoogstnoodzakelijke
kruidengeneesmiddelen’. Ziet u de koppen al voor u in de kwaliteitsmedia? Ik niet!
* CVZ = College voor Zorgverzekeringen, sinds 2014 overgenomen
door Zorginstituut Nederland.
** CBG = College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de
registratie-autoriteit.
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Moringa oleifera – ‘The Miracle Tree’
Een voedzame en heilzame plant

JOUKE VAN DEN BERG EN JANE SCOTT | In 2010 is in dit tijdschrift onderzoek naar moringa beschreven door een stagiaire farmacognosie te Utrecht [1]. Sinds 2014 hebben een Naaldwijkse tuinder met affectie voor medicinale planten en een
Engelse yogalerares de handen ineen geslagen om ook in ons land moringaplanten biologisch te telen en voedingsmiddelen op basis van moringa te ontwikkelen. Zij presenteren hier een beknopt overzicht van verschillende aspecten
van de moringa, oftewel trommelstokboom (drumstick).
In de subtropische en tropische delen van Azië weten de mensen al duizenden jaren dat de moringa (Moringa oleifera Lam.,
Moringaceae) een zeer voedzame plant is die bovendien als
geneeskrachtig kruid kan worden ingezet. De bladeren zijn zeer
rijk aan vitaminen, mineralen, eiwitten, aminozuren en antioxidanten. Ze kunnen rauw, gekookt, gedroogd en als thee genuttigd worden. In de landen waar moringa van nature groeit worden
de bladeren aan de maaltijd toegevoegd om deze te verrijken.
In zekere zin werden moringabladeren al gebruikt als voedingssupplement voordat dit woord bestond. In ontwikkelingslanden wordt moringablad succesvol ingezet om ondervoeding te
bestrijden, onder meer door de wereldgezondheidsorganisatie
en de stichtingen Trees for Life en The Hunger Project. Tegelijkertijd
wint moringa in de rijkere landen als superfood aan populariteit.
Ook de peulen zijn eetbaar en rijk aan voedingstoffen, zij het in
mindere mate dan de bladeren. Laat men de peulen verder rijp
worden, dan kunnen daar zaden van geoogst worden. Deze zaden
zijn zeer rijk aan olie, mineralen en vitaminen. De olie is met name
zeer gewild voor huidverzorging vanwege zijn rijkdom aan antioxidanten. Naast de olie die uit de zaden geperst kan worden,
gebruikt men de pulp van de zaden voor drinkwaterzuivering.
Alhoewel de zaden antibiotische en zwaremetalenbindende
eigenschappen hebben, kan een te hoge dosis in het drinkwater
leverschade veroorzaken. Ook inwendig worden de zaden wel
toegepast, waarbij de dosis in de gaten moet worden gehouden:
niet meer dan één of twee zaadjes per dag. Deze zaden bevatten
onder meer diverse zwavelverbindingen (isothiocyanaatcomplexen). Vandaar ook dat mierikswortelzaadboom een andere
naam voor moringa is.

AFBEELDING 1 | Moringa oleifera in Nederlandse kas
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De wortels en de wortelbast van moringa worden in de ayurvedische geneeskunde gebruikt tegen diverse kwalen en ook om een
abortus op te wekken. Hoewel de wortels zeer voedzaam zijn, is
het niet aan te raden deze te consumeren vanwege het hoge alkaloïdengehalte (0,1%). Moringine (benzylamine) en moringinine
zijn twee van deze alkaloïden die onder meer sympaticomimetische activiteit bezitten [2] .
In dit artikel beperken we ons tot het meest gebruikte deel van
moringa, namelijk het blad. Aangezien de plant alleen gedijt in
een subtropisch en tropisch klimaat kennen we hier voornamelijk de gedroogde vorm. In een kas kan moringa hier echter wel
groeien (fig.1). Zodoende is er ook in Nederland vers moringablad
op de markt, zij het in beperkte mate aangezien het product nog
niet bij het grote publiek bekend is.
Moringablad bevat achttien aminozuren, waaronder acht essentiële aminozuren die voorkomen in gunstige verhoudingen voor
menselijke voeding, en een zeer hoog percentage eiwitten (circa
27%). Daarnaast is moringablad rijk aan ijzer, calcium, kalium, vitamine A, E en C, en chlorophyl en scoort het ongewoon hoog qua
ORAC-waarde (een maat voor de antioxidantactiviteit) [3] . Het is
wel belangrijk dat het moringablad niet verhit is geweest, want
door verhitting gaan veel goede stoffen deels verloren. Moringabladpoeder bevat, vergeleken met gelijke gewichtshoeveelheden
van de hier genoemde andere voedingsmiddelen: 10 keer zoveel
vitamine A als wortelen, 12 keer zoveel vitamine C als sinaasappels,
17 keer zoveel calcium als melk, 15 keer zoveel kalium als bananen,
25 keer zoveel ijzer als spinazie en 9 keer zoveel eiwit als yoghurt

CASUS: Hera, een Engelse Staffordshire bullterriër (13 jaar)
De eigenaar schrijft: Hera is al sinds ruim dertien jaar mijn trouwe
metgezel en beste vriendin. Ruim een jaar geleden kreeg ze last van
een hernia. Hera kon geen rust vinden in zichzelf en zeurde soms
aan één stuk door. Ze begon te hoesten, een nare, vervelende hoest,
gepaard gaande met benauwdheid.
Een aantal weken geleden is een foto gemaakt van haar longen. Op
de foto waren de longen troebel, door weefsel dat zich in de longen

bevond. In verband met de leeftijd van Hera kon niet worden vastgesteld om wat voor weefsel het gaat. Ik geef haar sinds een aantal
weken 4 g moringapoeder per dag en zie duidelijke verbeteringen
bij haar. Hera is rustiger, loopt makkelijker en soepeler (tijdens het
hoogtepunt van haar hernia wilde ze nog amper lopen) en ze wandelt
volop en met veel plezier. Hera had grijze staar in haar ogen, welke
verdwenen is. Haar nare hoest wordt minder.

[4] . Andere belangrijke stoffen in moringa zijn zeatine, quercetin,
sitosterolen, kamferol en chlorogeenzuur (een ester van koffiezuur
en kininezuur).

geoptimaliseerd. Dit merk je aan de milde smaak (dit omdat de plant
wordt verwerkt zonder takken) en de frisse groene kleur (fig. 2).

VOEDSEL OF MEDICIJN?

De feedback van klanten is vaak hartverwarmend: ze voelen zich
vitaler en veel klachten verdwijnen of verminderen aanzienlijk. Bij
een enkeling is er in het begin wat diarree en soms hoofdpijn of
huiduitslag. Maar bijwerkingen of allergische reacties zijn zeldzaam. Onze indruk is dat moringa het immuunsysteem versterkt
en helpt om tekorten aan te vullen. Het lijkt erop dat diverse
klachten die mensen soms al jaren hebben, hierdoor verdwijnen.
Daarnaast is het heel interessant om de ervaringen die mensen
hebben met toepassingen bij hun huisdieren te horen. Bij paarden
en honden wordt het vaak gebruikt om stress of huidklachten te
verminderen.

Wanneer de literatuur wordt bestudeerd op onderzoek naar de
geneeskracht van moringa, lijkt de plant werkelijk een wondermiddel. De lijst van aandoeningen waarbij moringa voor verlichting kan zorgen, lijkt eindeloos: astma, kanker, bloedarmoede,
artritis, constipatie, diabetes, gastritis, hoofdpijn, hoge bloeddruk,
nierstenen, diarree en hartproblemen. Een greep uit de grote
hoeveelheid publicaties laat een verscheidenheid aan effecten
zien. Enkele voorbeelden: de hoge concentratie insulineachtige
eiwitten in moringa kunnen positief werken op diabetespatiënten
[5,6] . Antioxidanten en ontgiftende enzymen werken preventief
tegen en helpen bij het genezingsproces van kanker [4,6,7,8] . Een
water-alcoholextract van moringa heeft een antioxidatieve en
monoamine-oxidase type B-remmende werking laten zien in een
model met stressgerelateerde impotentie bij ratten [9] . Moringa
lijkt een veelbelovend medicinaal voedingsmiddel voor patiënten
met het metabool syndroom [9,10,11] .
Niet alles kan in dit korte bestek aan bod komen. Er zijn inderdaad veel onderzoeken gedaan met moringa en de plant bevat
veel stoffen die bij bepaalde aandoeningen verlichting of genezing kunnen brengen, maar er bestaat (nog) geen (geregistreerd)
geneesmiddel van. Het is wel vrijwel overal ter wereld als voedingsmiddel of -supplement in gebruik.

AFBEELDING 2 | Moringa-poeder, onderste bak is het Nederlands product, in en naast het potje een
importproduct

EIGEN ERVARING
Zelf werken wij al enige jaren intensief met moringa. Naast de teelt
wordt bij ons ook het oogsten, drogen en verkleinen steeds meer

Kortom, moringa geeft een interessante aanvulling op het arsenaal van de fyto- en voedingstherapie voor mens en dier.
REFERENTIES | [1] Keuben E. Onderzoek naar de immunomodulerende en bloedsuikerverlagende eigenschappen van Moringa oleifera bladextracten. Ned Tijds Fytoth
2010;(23)1:18-20. [2] Bose CK. Possible role of Moringa oleifera Lam. root in epithelial
ovarian cancer. Med Gen Med 2007;9(1):26. [3] www.nutraingredients.com meldt op
15 juni 2012 dat Moringa oleifera-bladpoeder een veel hogere ORAC-waarde heeft dan
andere superfoods zoals gojibessen, granaatappels of bosbessen, namelijk 157.600 μMol
TE/100 gram. [4] Razis AFA, Ibrahim MD, Kntayya SB. Health benefit of Moringa oleifera
– Mini Review. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(20):8571-8576. [5] Paula PC, Oliveira JTA,
Sousa DOB, Alves BGT, Carvalho AFU, Franco OL, Vasconselos IM. Insulin-like plant proteins as potential innovative drugs to treat diabetes - The Moringa oleifera case study.
N Biotechnol 2016; Oct 11. pii: S1871-6784(16)32460-8. doi: 10.1016/j.nbt.2016.10.005.
[Epub ahead of print] [6] Gopalakrishnan L, Doriya K, Kumar DS. Moringa oleifera: a
review on nutritive importance and its medicinal application. Food Sci Human Wellness
2016;5(2):49-56. [7] Förster N, Mewis I, Glatt H, Haack M, Brigelius-Flohé R, Schreiner
M, Ulrichs C. Characteristic single glucosinolates from Moringa oleifera: Induction of
detoxifying enzymes and lack of genotoxic activity in various model systems. Food Funct
2016; 7(11):4660-4674. [8] Karim NA, Ibrahim MD, Kntayya SB, Rukayadi Y, Hamid HA,
Razis AF. Moringa oleifera Lam: Targeting Chemoprevention. Asian Pacif J Cancer Prev
2016;17(8):3675-86. [9] Prabsattroo T, Wattanathorn J, Iamsaard S, Somsapt P, Sritragool
O, Thukhummee W, Muchimapura S. Moringa oleifera extract enhances sexual performance in stressed rats. J Zhejiang Univ Sci B 2015;16(3):179-90. [10] Mbikay M. Therapeutic potential of Moringa oleifera leaves in chronic hyperglycemia and dyslipidemia: a
review. Front Pharmacol 2012;3(24):1-12. [11] Adisakwattana S, Chanathong B. α-glucosidase inhibitory activity and lipid-lowering mechanisms of Moringa oleifera leaf extract.
Eur Rev Med Pharmacol Sci 2011;15:803-808.
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generaties tuinders in het Westland. Sinds 2014 specialiseerde hij zich in de teelt van moringa. Reacties naar:
info@moringasfinest.nl.
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en therapeut (www.naturalsciencetherapies.com).
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Chinese kruiden (FAHF-2)
tegen pinda-allergie
PETRA BECKER EN TEDJE VAN ASSELDONK | Voedselallergie is een veelvoorkomend en nog steeds toenemend gezondheidsgevaar. Een toevallige blootstelling aan of consumptie van een allergeen kan levensbedreigend zijn [1]. In westerse landen
heeft ongeveer 0,5-1% van alle kinderen een pinda-allergie. De meeste kinderen (naar schatting 75%) groeien niet over
deze allergie heen en moeten dus ook als volwassenen steeds zeer oplettend zijn wat betreft hun voeding en een
mogelijk contact met allergenen. Er is geen effectief profylactisch middel beschikbaar en medische hulp kan slechts
bij een anafylactische reactie worden geboden. In het laatstgenoemde geval moeten middelen die de fysiologische
functies herstellen dan ook onmiddellijk ter beschikking staan [1,2]
De onderzoeksgroep van dr. Xiu-Min Li (Icahn School of Medicine,
Mount Sinai, New York City, VS) heeft met behulp van de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) een middel tegen pinda-allergie ontwikkeld. Hun bereiding ‘voedselallergie kruidenformule-2’
ofwel Food Allergy Herbal Formula-2 (FAHF-2), lijkt immunoglobuline E-spiegels te verminderen en symptomen van pinda-geïnduceerde anafylaxie tegen te gaan.

NEGEN INGREDIËNTEN
De formule FAHF-2 bestaat uit negen ingrediënten [3] . Tabel 1
geeft een overzicht van deze ingrediënten. FAHF-2 is een modificatie van de traditionele antiparasitaire TCG-formule Wu Mei Wan
(met tien ingrediënten), die onder meer bij astma en prikkelbaredarmsyndroom toepasbaar bleek. Hierbij zijn de Asarum en Aconitum spp. weggelaten en is Ganoderma toegevoegd. De werking
en werkzaamheid van zowel FAHF-2 als van diens bestanddelen
werden eerst in een muizenmodel voor pinda-allergie getoetst [3] .
Sommige individuele kruiden uit de formule bleken pinda-geïnduceerde anafylactische symptomen bij de muizen te verminderen. Vooral Cortex Phellodendri (tabel 1) blonk uit in zijn werking
tegen pinda-allergie. Geen van de individuele kruiden bood echter zo’n volledige bescherming tegen anafylactische reacties als
het complete FAHF-2-preparaat. Een vereenvoudigde formule die
slechts uit de meest effectieve individuele kruiden bestond (Ganoderma, Phellodendron en Zingiber), bleek niet in staat de werkzaamheid van de FAHF-2-bereiding te evenaren. Dit suggereert
dat de kruidenbestanddelen van FAHF-2 synergetisch werken en
dat het curatieve effect dus waarschijnlijk door alle bestanddelen
samen wordt bewerkstelligd [3] . Naar aanleiding van de resultaten
van het onderzoek bij muizen werd de formule FAHF-2 vervolgens
in een klinische studie bij de mens getest.

NIEUW MIDDEL
Tijdens een klinische fase 1-studie wordt een nieuw middel – na
succesvolle dierproeven – voor het eerst bij gezonde, menselijke vrijwilligers getest om te achterhalen of het onschadelijk is.
Volgens de onderzoekers rond dr. Li bleek uit een eerder uitgevoerd fase 1-onderzoek [4] en een zogenaamde extended phase
1 trial [5] dat FAHF-2 veilig was en goed getolereerd werd in een
onderzoek dat werd uitgevoerd met mensen met een voedselallergie voor pinda’s, noten, sesam, vis en/of schelpdieren. Bij 44%
van de patiënten werd de medicatie echter niet of niet geheel
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ingenomen gedurende meer dan eenderde van de duur van de
studie. Ook werden bij deze studieduur en dosis geen significante
klinische effecten gevonden [1,4,5] .
In klinische fase 2-studies wordt uitgezocht wat de effecten zijn
van het middel bij patiënten met een specifieke aandoening en
wat de optimale dosis is voor een behandeling. In fase 2-studies
maakt men een vergelijking tussen het nieuwe middel en een
placebo, of soms met een reeds bestaand ander middel dat als
extra controle fungeert. Een klinische fase 2-studie met de titel
E-B-FAHF-2, Multi OIT and Xolair (Omalizumab) for Food Allergy is op
22 augustus 2016 gestart en zal waarschijnlijk eind 2019 afgesloten
worden.
De opzet van deze studie is het testen van de combinatie van het
Chinese kruidengeneesmiddel FAHF-2 met orale immunotherapie
(OIT)1 en Omalizumab2. Als controle worden OIT en Omalizumab
gebruikt, samen met een placebo. Als voedselallergenen zullen
melk, ei, pinda, amandel, cashewnoot, hazelnoot, walnoot, sesam,
en/of tarwe worden meegenomen.
Het doel van het onderzoek is om kinderen en volwassenen met
voedselallergie te helpen om voedselallergenen veilig te kunnen
tolereren. De onderzoekers hopen erachter te komen of de toevoeging van het Chinese kruidengeneesmiddel FAHF-2 de allergeen-ongevoeligheid kan verbeteren. Het uiteindelijke doel is
aanhoudende ongevoeligheid. Dit definiëren de onderzoekers als
‘het vermogen om drie maanden na afloop van de in totaal twee
jaren durende experimentele behandeling, een voedselallergeen
te kunnen consumeren en deze test zonder symptomen te kunnen doorstaan’.

OP ZOEK NAAR DEELNEMERS
Op dit moment is men nog op zoek naar vrijwillige deelnemers voor de fase 2-studie (in Maryland en New York, VS); de
oproep hiervoor is gestart op 22 augustus 2016. De voortgang
en toekomstige resultaten van deze studie (identificatienummer
NCT02879006) zullen op de website van het U.S. Department of
Health and Human Services worden meegedeeld [6] .
Om goedkeuring voor toelating van een nieuw middel door
gezondheidsorganisaties te verkrijgen zal na de fase 2-studie
nog een fase 3-studie nodig zijn. In de fase 3-studie zal het middel bij grote aantallen patiënten over meerdere jaren getoetst
moeten worden. Hierbij zal onder andere worden gekeken of

TABEL 1 | Bestanddelen van de ‘voedselallergie kruidenformule-2’, afgekort FAHF-2 [3]
INGREDIËNT

LATIJNSE NAAM
VAN PLANT OF
SCHIMMEL

TCG-NAAM
(PINYIN NAAM)

OOGSTLOCATIE

OOGSTTIJD

BEREIDING

DAGELIJKSE DOSIS
VOOR DE MENS
(in gram ingrediënt;
toegediend als heetwaterextract
na 2 x koken)

Chinese pruim
(fig. 1)

Prunus mume

Wu-Mei

Shehong,
Sichuan-provincie, China

Mei, juni

Geplukte rijpe vruchten,
gedroogd
bij lage hitte

30

Szechuanpeper
(fig. 2)

Zanthoxylum schinifolium

Chuan-Jiao

Bazhong,
Sichuan-provincie, China

Herfst

Geplukte rijpe vruchten,
gedroogd
bij lage hitte

1,5

Chinese engelwortel

Angelica sinensis

Dang-Gui

Mingxian, Gansu-provincie,
China

Oktober, november

Na meer dan twee jaar
groei geoogste wortels,
gedroogd
bij lage hitte

9

Gemberwortel

Zingiber officinalis

Gan-Jiang

Bazhong,
Sichuan -provincie, China

Vroege winter

Gedroogd bij lage hitte of
in de zon

6

Chinese kaneel

Cinnamomum cassiae

Gui-Zhi

Yulin,
Guangxi-provincie, China

Maart–juni

Geplukte zachte twijgen,
in korte stukjes geknipt en
gedroogd

3

Rode ginseng

Panax ginseng

Hong-Shen

Ji’an,
Jilin-provincie, China

Augustus, september

Na drie jaar groei geplukte
verse wortels, fijne
zijwortels verwijderd,
gestoomd voor 2 - 2,5 uur,
hitte-gedroogd

9

Boomschors van kurkboom
(Cortex Phellodendri)

Phellodendron chinense

Huang-Bai

Dandong, Liaoning
provincie, China

Maart–juni

Schors geoogst na 10 jaar
groei, gedroogd in de zon

6

Chinese gouddraadwortel

Coptis chinensis

Huang-Lian

Hongchuan, Sichuan
provincie, China

Juli-september

Wortels geoogst na 5 jaar
groei, hitte-gedroogd

9

Gesteelde lakzwam
(fig. 3)

Ganoderma lucidum

Ling-Zhi

Tongbai,
Henan-provincie, China

Juli–september

Gedroogd bij lage hitte of
op een goed geventileerde
plek in de schaduw
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FIG 1 | Chinese pruim (Prunus mume; Wu-Mei), foto wikimedia.org

FIG 2 | Szechuanpeper (Zanthoxylum schinifolium; Chuan-Jiao), foto
wikimedia.org

het middel zich in zijn werkzaamheid onderscheidt van reeds
bestaande middelen. In Nederland kan een middel dat niet
door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
is goedgekeurd, niet door artsen worden voorgeschreven.
Voordat FAHF-2 dus ook als een westers geneesmiddel erkend zou
kunnen worden, is nog jarenlang onderzoek noodzakelijk met
patiënten die last hebben van allergieën.
Orale immunotherapie (OIT): dat wil zeggen 24 maanden gewenning aan de specifieke
allergenen. Dit kan mogelijk tot desensibilisatie leiden, maar het is op het moment onzeker of deze behandeling een duurzame bescherming biedt.

1

2
Omalizumab wordt beschouwd als een experimenteel geneesmiddel voor de behandeling van voedselallergie bij kinderen en volwassenen. Dit betekent dat het middel
Omalizumab niet is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration
voor gebruik in de VS. In Nederland wordt Omalizumab door artsen voorgeschreven bij
ernstige astma en netelroos. Het medicijn onderdrukt afweerreacties van het lichaam die
het gevolg zijn van allergie.

FIG 3 | Gesteelde lakzwam (Ganoderma lucidum; Ling-Zhi),
foto wikimedia.org

REFERENTIES | [1] Wang J, Jones SM, Pongracic JA, Song Y, Yang N, Sicherer SH, Makhija MM, Robison RG, Moshier E, Godbold J, Sampson HA, Li XM. Safety, clinical, and
immunologic efficacy of a Chinese herbal medicine (Food Allergy Herbal Formula-2) for
food allergy. J Allergy Clin Immunol 2015;136(4):962-970. [2] http://www.voedselallergie.nl/allergenen/pinda.html [3] Kattan JD, Srivastava KD, Zou ZM, Goldfarb J, Sampson
HA, Li XM. Pharmacological and immunological effects of individual herbs in the Food
Allergy Herbal Formula-2 (FAHF-2) on peanut allergy. Phytother Res 2008;22(5):651-659.
[4] Wang J, Patil SP, Yang N, Ko J, Noone S, Sampson HA, Li XM. Safety, tolerability, and
immunologic effects of a food allergy herbal formula in food allergic individuals: a randomized, double-blinded, placebo-controlled, dose escalation, phase 1 study. Ann Allergy
Asthma Immunol 2010;105:75-84. [5] Patil SP, Wang J, Song Y, Noone S, Yang N, Wallenstein S, Sampson HA, Li XM. Clinical safety of Food Allergy Herbal Formula-2 (FAHF-2) and
inhibitory effect on basophils from patients with food allergy: Extended phase I study. J
Allergy Clin Immunol 2011;128:1259-1265. [6]. E-B-FAHF-2, Multi OIT and Xolair (Omalizumab) for Food Allergy. Op: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02879006 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02879006); geraadpleegd: 31 december 2016.
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Fytotherapie bij luchtwegproblemen
SOPHIEKE NIJHUIS-BOUMA | Van oudsher worden fytotherapeutica veel gebruikt bij luchtwegproblemen zoals neusverkoudheid, hoest en bronchitis, maar onderzoek naar dit gebruik blijft vooral beperkt tot Duitsland. Daar hebben
verschillende geregistreerde kruidengeneesmiddelen ook in de reguliere geneeskunde een belangrijke plaats. In
onderstaand artikel wordt een aantal recente Duitse studies naar de effectiviteit van fytotherapeutische middelen bij
genoemde luchtwegproblemen besproken. Myrtol is een van die middelen. Op grond van deze onderzoeksresultaten
verdient het gebruik van fytotherapeutica bij luchtwegproblemen meer aandacht dan het nu krijgt. Voor Nederland
gaat het daarbij ook om de verkrijgbaarheid van deze middelen.

FYTOTHERAPIE BIJ RHINOSINUSITIS
Acute rhinosinusitis (ARS) treft jaarlijks een groot deel van de
bevolking. Het gaat hierbij om een ontstekingsproces van de
slijmvliezen van neus en bijholten. Antibiotica worden het meest
voorgeschreven in geval van ARS, maar ook complementaire
medicijnen worden uitgebreid gebruikt bij ARS en chronische rhinosinusitis (CRS).

Passali et al. [1] noemen een aantal kruidengeneesmiddelen die bij
de behandeling van ARS zijn voorgesteld, zoals Nasodren® verkregen uit het extract van C. europaeum, eucalyptusolie, bromelaïne
uit de ananas, Kan Jang® op basis van Andrographis paniculata
(Burm.f.) Nees en Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Syn.
en Angocin® Anti-Infekt N met daarin mosterdolie en Pelargonium
sidoides DC.

Onderzoekers uit Siena en Rome beschrijven in een reviewartikel
[1] 22 klinische studies uit de periode 1990-2014 waarbij de rol,
effectiviteit en veiligheid van fytotherapie bij de behandeling van
ARS en CRS werd onderzocht. Het aantal dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken waarbij de werking van fytopreparaten bij
ARS is vergeleken met een placebo is echter gering. Ook zijn de
resultaten niet altijd gelijk. Zo had een extract van Cyclamen europaeum L. in een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek met een
placebocontrolegroep een significant positief effect op de symptomen van ARS, maar een ander vergelijkbaar onderzoek leidde
niet tot deze conclusies. Onderzoek met 1,8-cineool als bestanddeel van eucalyptusolie, liet in een dubbelblinde gerandomiseerde onderzoeksopzet met een placebocontrolegroep ook een
significant positief effect op ARS zien.

In hun artikel focussen zij vooral op geconcentreerde extracten
(wat ze fytoneering noemen) en vervolgens op zes klinische studies. Ook hier gaat het om uitsluitend publicaties vanuit Duitse
klinieken. Vier van de zes bespreken een in Duitsland voor ARS
geregistreerd gestandaardiseerd complexmiddel (Sinupret®).
Dit middel is gebaseerd op extracten van de volgende vijf planten: Sambucus nigra, Primula veris, Rumex acetosa, Verbena officinalis en Gentiana lutea. Voor dit complex werd in vitro de antimicrobiële werking vastgesteld tegen Staphylococcus aureus,
methicilline-resistente S. aureus (MRSA), Streptococcus pyogenes,
Escherichia coli en Haemophilus influenzae. In een Nieuw-Zeelands
experiment met konijnen werd Streptococcus pneumoniae geremd
in de groei. Eveneens in vitro liet het een remming in de vermenigvuldiging zien voor het respiratoir syncytieel virus (RSV), humane

AFBEELDING | Andrographis paniculata (foto wiki cc Uwe Thobae)
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rhinovirus, adenovirus, coxsackievirus, influenzavirus en para-influenzavirus. Alleen bij het RSV was er minder dan 40% remming.
Voor het para-influenzavirus liep de remming op tot 70%.
De slijmlosmakende werking van het complex bleek te berusten
op een verhoging van de beweging van de trilharen; een effect
dat ieder van de vijf planten die het middel bevat, laat zien. In
een onderzoek uit 1994 met 160 deelnemers dat dubbelblind,
gerandomiseerd en met een placebocontrolegroep was opgezet,
vertoonde de met Sinupret® behandelde (verum-)groep na 15
dagen significant minder ARS-klachten. Bijna de helft van de
verum-patiënten beschouwde zich weer als beter.
De Italiaanse auteurs pleiten voor meer aandacht voor de mogelijkheden van effectief gebleken fytotherapeutica bij ARS. Gezien
de geringe bijwerkingen, zouden ze vooral bij kinderen perspectief kunnen bieden. Hierbij moet wel aangetekend worden dat
preparaten met krachtige aromatica zoals menthol of eucalyptol
in België niet geschikt geacht worden voor kinderen onder de
twee jaar; in Nederland wordt het gebruik hiervan beneden de 12
jaar zelfs afgeraden.

FYTOTHERAPIE BIJ HOEST
Wagner et al. publiceerden in 2015 een meta-analyse volgens de
Cochrane-methode over kruidengeneesmiddelen bij hoest als
symptoom van infecties van de bovenste luchtwegen of verkoudheden [2] . Alleen de resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde proefopzetten (RCT’s) zijn meegenomen in deze analyse.

Andrographis paniculata
A.G.M VAN ASSELDONK | De naam ‘bitterkoning’ karakteriseert de smaak
van Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees. Het is een eenjarig
kruid uit de acanthusfamilie dat in tropisch en subtropisch Azië
voorkomt [1] . Gebruikt worden de gedroogde bovengrondse
delen, waarbij het blad het grootste gedeelte van het materiaal inneemt. Zowel in de Ayurveda als in de traditionele Chinese
geneeskunde (TCG) is het een belangrijke remedie. In India heet
het kruid Chirayetah (Unani) of Kalmegh (Ayurveda) en in China
wordt het Chuan Xin Lian genoemd [2,3] . In India worden tabletten, een waterdecoct of een 50% ethanolextract gebruikt. In China
gebruikt men vaak een warm alcoholextract, capsules met poeder
of eventueel injectiepreparaten [4] .
De Ayurveda omschrijft het effect als bloedreinigend, wat betekent dat het bij koortsen en huidaandoeningen gebruikt kan worden [3] . De TCG noemt als eigenschappen van dit kruid: ‘hitte verdrijven’, ‘vuurschade verzachten’ en ‘vocht opdrogen’ [3] .
Traditioneel wordt het kruid voor vele aandoeningen gebruikt,
met name bij problemen die met koorts te maken hebben. Door
farmacologisch onderzoek zijn diverse van deze indicaties plausibel gebleken, zoals de koortsremmende werking en de antibacteriële werking van het alcoholextract op Escherichia coli en
Staphylococcus aureus. Het bleek dat andrographolide, een labdaan-diterpeen uit Andrographis, de lever van ratten even goed
beschermt tegen ethanol- en carbontetrachloride-vergiftigingen

Zo bleven er van de 887 gevonden studies uiteindelijk 34 over.
Dat waren RCT’s met P. sidoides (n=11), Echinacea (n=8), A. paniculata (n=6), een combipreparaat van Hedera/Primula/Thymus (n=4),
‘vluchtige oliën’ (n=4) en bakumondoto, een TCM-fytotherapeuticum (n=1). In totaal namen 7083 personen deel aan de geanalyseerde studies, met een gemiddelde van 226 deelnemers per
studie en een range van 20-640. De werking van de verschillende
behandelingen werd beoordeeld op basis van de hoestfrequentie
en de hevigheid van de hoestaanval.
De review liet een duidelijke en significante werking zien van
A. paniculata (807 deelnemers) bij de behandeling van hoest
(p<0,001). Wel waren er op kleine schaal ongewenste bijwerkingen
zoals misselijkheid, braken, duizeligheid, huiduitslag en diarree,
die allemaal na het stoppen van de behandeling weer verdwenen.
Bij de studies met een combipreparaat van Hedera/Primula/Thymus (1428 deelnemers) werden preparaten zoals Bronchipret®,
Hedelix®, Prospan® en Mintetten® gebruikt. Naast een duidelijke
afname in de hoestfrequentie en de heftigheid hiervan (p< 0,001),
zorgde het preparaat ook voor het gemakkelijker loskomen van
slijm. Ook P. sidoides had een significant positief effect (p< 0,001)
op diverse symptomen van een infectie van de bovenste luchtwegen. Wel was dit effect minder dan dat van A. paniculata en het
combipreparaat van Hedera/Primula/Thymus. Bij kinderen had het
effect van P. sidoides in de diverse studies een lagere betrouwbaarheid (p = 0,02 - 0,05).

als silymarine. Ook een werking tegen slangengif (van ethanolische extracten) en een hiv-virusremmende werking (van waterextracten) zijn beschreven. Een ontstekingsremmende werking, via
de remming van stikstofoxideproductie, werd in vitro aangetoond
[1,3] .
Naast de bittere lactonen worden diverse diterpen(oïd)en en
flavonoïden genoemd als belangrijke bestanddelen. Van normering is echter nog geen sprake, want het is nog niet duidelijk genoeg
welke component in hoeverre bijdraagt aan het totaaleffect [3] .
Klinisch onderzoek heeft vooral het gunstige effect op ademhalingsklachten bevestigd. Dit betreft zowel de gewone verkoudheid, als sinusitus, bronchitis en pharyngotonsillitis. Daarnaast
werd een positieve werking gezien bij acute diarree en infecties
van de onderste urinewegen [1] .
Een gebruikelijke dosis voor een volwassene komt overeen met
driemaal daags 3 g gedroogd kruid in poedervorm, na het eten
in te nemen. Bij acute diarree wordt een decoct van 3 tot 9 g
gemaakt (voor eenmalig gebruik) [4] .
REFERENTIES | [1] WHO Monographs on Selected Medicinal Plants, Vol 2 (2004).
Herba Andrographidis. [2] Joselin J, Jeeva S. Andrographis paniculata: A review of its
traditional uses, phytochemistry and pharmacology. Med Aromat Plants 2014;3:411. [3] Akbar S. Andrographis paniculata: A review of pharmacological activities and
clinical effects. Altern Med Rev 2011;16(1):66-77. [4] Rajasekaran A, Arivukkarasu R,
Mathew,L. A systematic comprehensive review on therapeutic potential of Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. Ex Nees. J Pharmacog Phytochem 2016;5(5):189-99.
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De studies met vluchtige oliën betroffen 1231 patiënten. Deze
behandelingen verminderden de hoestsymptomen significant,
maar er waren ook ongewenste bijwerkingen zoals huiduitslag
en slijmvliesirritatie. Bij de studies naar het effect van Echinacea
ging het in totaal om 1130 patiënten, met een gemiddelde van
141 patiënten per studie. De dagelijkse dosering van Echinacea
liep nogal uiteen, namelijk van 300 mg tot 6 g. Echinacea leek
niet zozeer een significant effect (p= 0,04) te hebben op de hoest,
maar wel op andere verkoudheidsymptomen. Als bijwerkingen
werden lichte maagdarmstoornissen genoemd. De studie
met bakumondoto bij 20 patiënten was te kleinschalig om de
werkzaamheid van dit TCM-preparaat vast te stellen.
De auteurs concluderen dat er een sterke zekerheid is voor de
werkzaamheid van A. paniculata en het combipreparaat van
Hedera/Primula/Thymus om het hoesten te verlichten, zowel in
aantal als in heftigheid. Het effect van P. sidoides is matig, maar
wel significant beter dan dat van de placebo. Omdat er weinig en
geringe bijwerkingen zijn, mogen deze fytotherapeutica worden
aanbevolen als aanvulling op conventionele medicijnen tegen
hoest.

FYTOTHERAPIE BIJ ACUTE BRONCHITIS
Acute bronchitis wordt in 90% van de gevallen veroorzaakt door
een virus zoals het rhinovirus, influenzavirus, para-influenzavirus,
respiratoir syncytieel virus, coronavirus of adenovirus. In 10% van
de gevallen gaat het om een ontsteking door bacteriën zoals Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae of Bordetella pertussis.
Deze bacteriële infectie kan zich ook voordoen na een primaire
virale infectie. Binnen twee dagen na een acute bronchitis begint
het hoesten, dat meestal binnen twee weken weer over is, maar
soms kan de hoest zes tot acht weken of langer aanhouden.
In een systematisch reviewartikel van Kardos 2015 [3] over fytotherapie bij acute bronchitis includeerde hij acht studies met verschillende toedieningsvormen van P. sidoides, drie studies met
gestandaardiseerde complexmiddelen van Thymus/Hedera of Thymus/Primula en één met Myrtol. Bij alle twaalf studies ging het om
een gerandomiseerde gecontroleerde proefopzet (RCT) waarbij het
fytopreparaat werd vergeleken met een placebo. In alle studies was
er een significant (p< 0,0001) effect ten opzichte van de placebo.
In één studie was er geen effect van de 30 mg-dosering van het P.
sidoides-preparaat, maar wel van de 60 en 90 mg-doseringen. In een
andere studie was het effect van de 60 mg-dosering van het P. sidoides-preparaat minder dan dat van de 30 mg-dosering.
In het overzicht waarin de studies worden gepresenteerd, is het
resultaat van de behandeling weergegeven als verandering van de
BSS (bronchitis severity score) of als verandering in het aantal hoestbuien. In de studies met P. sidoides en één studie met Thymus/Primula-preparaat is gewerkt met de BSS. Bij de andere Thymus/Primula-studie, de Thymus/Hedera-studie en de Myrtol-studie is het effect
vastgesteld aan de hand van het aantal hoestbuien. Die veranderingen worden echter niet gekwantificeerd, waardoor de effectiviteit
van de behandelingen onderling moeilijk te vergelijken is.
In alle studies blijkt er ook sprake te zijn van ongewenste bijwerkingen. Het percentage bijwerkingen bij alle echte behandelingen
loopt sterk uiteen, namelijk van 1,7 tot 27,5%. Voor vergelijkbare
behandelingen met de P. sidoides-preparaten loopt de range van
1,8 tot 27,5%. De behandelingen met complexmiddelen met Thy-
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mus hebben een laag percentage patiënten met bijwerkingen,
namelijk tussen 1,7 en 4,7%.
Kardos sluit af met de conclusie dat van verschillende fytotherapeutica is bewezen dat ze effect hebben bij een behandeling van
acute bronchitis en een gewone verkoudheid. Bij een gewone verkoudheid is een plantaardig middel met bewezen werking waarschijnlijk de beste keus.

MYRTOL
Myrtol®, als verkorting van GeloMyrtol® forte, is de naam van een
nauwkeurig omschreven geneesmiddelingrediënt. Dit wordt
bereid uit componenten die door fractionele (kolom)destillatie
zijn verkregen uit drie plantengeslachten: Eucalyptus- en Myrtus-soorten uit de mirtefamilie (Myrtaceae) en Citrus sinensis (L.)
Osbeck en C. limon (L.) Burm. f. uit de wijnruitfamilie (Rutaceae). De
verhouding is daarbij 66:1:32:1 en de olie bevat niet minder dan
25% D-limoneen, 25% eucalyptol (1,8 cineool) en 6,7% (+)-α-pineen; het soortelijk gewicht is 0,895 g/cm³. De drie genoemde
monoterpenen worden beschouwd als de belangrijkste werkzame stoffen in Myrtol.
Myrtol is al enige tientallen jaren geregistreerd in veel Europese
en niet-Europese landen voor de behandeling van acute en chronische bronchitis en sinusitis. In vergelijking met antibiotica en
ambroxol, een mucolytisch hoestmiddel bij vastzittend slijm,
heeft Myrtol laten zien eveneens werkzaam te zijn bij acute bronchitis. De mucolytische werkzaamheid van Myrtol berust op het
losmaken van taai en/of vastzittend slijm en het heeft daarnaast
een ontstekingsremmende en anti-oxidantwerking, alsmede bacterieremmende eigenschappen in vitro. Myrtol is bij bronchitis dan
ook te verkiezen boven hoestmiddelen die alleen de hoest onderdrukken. Acute bronchitis wordt in eerste instantie veelal door
een virus veroorzaakt, maar daarna kan er een bacteriële infectie
optreden. Het nut van antibiotica is bij bronchitis daarom vaak
gering en uit oogpunt van resistentieontwikkeling zou met het
inzetten van antibiotica bij bronchitis zeer terughoudend moeten
worden omgegaan. Vanwege de ontstekingsremmende werking
van Myrtol zouden ook COPD-patiënten baat kunnen hebben bij
dit middel. Het is echter voor deze aandoening in Nederland niet
toegelaten.

MYRTOL-ONDERZOEK BIJ BRONCHITIS
Een onderzoek dat in Duitsland is uitgevoerd [4] was gericht op de
bevestiging van de werkzaamheid van Myrtol bij acute bronchitis
(vergeleken met die van een placebo), waarover reeds in 2000 is
gepubliceerd [5] . Het dubbelblinde gerandomiseerde onderzoek
werd in 2011 uitgevoerd met 413 patiënten met een recent ontstane acute bronchitis uit in totaal 29 centra voor ambulante eerstelijns hulp. Daarvan kregen 202 proefpersonen vier keer per dag
Myrtol 300 mg en 211 proefpersonen een vergelijkbare placebobehandeling. Beide groepen hadden een vergelijkbare samenstelling met iets meer vrouwen dan mannen (ca. 55% vs. 45%). Uiteindelijk hebben 376 patiënten het gehele onderzoek doorlopen: 186
proefpersonen in de Myrtol-groep en 190 in de placebogroep. Zij
zijn daarbij op vier momenten onderzocht.
De Myrtol-behandeling was consistent effectiever dan de placebobehandeling. Er was na de eerste week een significant lager
gemiddeld aantal hoestaanvallen; een verandering van 62,1% bij

de Myrtol-groep ten opzichte van 49,8% bij de placebogroep (p
< 0,0001). Na 14 dagen was de verlaging in het aantal hoestaanvallen ruim 80% bij de Myrtol-groep vs. 65% bij de placebogroep,
nog steeds een significant verschil. De mediane tijd voor 50% vermindering van de hoestaanvallen was statistisch significant korter
voor de Myrtol- dan voor de placebogroep. Ook het aantal patiënten dat overdag vrij was van hoestaanvallen was groter (88% vs.
59%), terwijl voor de gehele Myrtol-groep het aantal hoestaanvallen overdag geringer was. Daarbij hadden de patiënten in de Myrtol-groep een geringere slaapverstoring door hoesten in vergelijking met de placebobehandeling (10,8 vs. 13,7% bij p= 0,0007).
Het percentage in beide behandelingsgroepen dat geen verbetering liet zien was significant groter in de placebogroep, namelijk
na 14 dagen ca. 13% (tegenover 3% bij de Myrtol-groep). Naast
de hoestfrequentie nam ook de hoeveelheid sputum sterker af in
de Myrtol-groep en was het hoesten minder moeizaam. Voor dit
laatste was er na 14 dagen echter geen significant verschil meer.
De algemene conclusie van het onderzoek is dat de bevindingen
in overeenstemming zijn met eerder onderzoek naar Myrtol [5]
en dat Myrtol statistisch significant beter werkt dan een placebo
bij behandeling van acute bronchitis. 7,9% van de deelnemers
in de Myrtol-groep en 7,6% in de placebogroep meldden milde
tot gematigde bijwerkingen. Bij de Myrtol-groep ging het in de
meeste gevallen om oprispingen, misselijkheid en lichte diarree
en bij de placebogroep om buikpijn.

CONCLUSIE
Bij het streven naar vermindering van het antibioticagebruik voor
luchtweginfecties en naar klachtenvermindering voor patiënten,
verdienen fytotherapeutica in de medische wereld meer aandacht
dan ze nu krijgen in Nederland. De hier besproken in Duitsland

geregistreerde geneesmiddelen zijn echter niet allemaal in Nederland verkrijgbaar.
Omdat de studies veelal zijn gefinancierd door de producenten
van de geneesmiddelen, past enige voorzichtigheid bij de interpretatie van de resultaten. Van de hier besproken reviews lijkt
alleen die van Wagner et al. over fytotherapie bij hoest geheel
belangeloos te zijn geschreven. Het zou de moeite waard zijn om
in Nederland onafhankelijke klinische studies op te zetten met de
hier beschreven fytotherapeutica of met patiëntspecifieke receptuur voor kruiden.
REFERENTIES | [1] Pasasali D, Cambi J, Passali FM, Bellussi LM. Phytoneering: a new way
of therapy for rhinosinusitis. Acta Otorhinolaryngol Ital 2015;35(1):1-8. [2] Wagner L, Cramer.H, Klose.P, Lauche R, Gass F, Dobos G, Langhorst J. Herbal medicine for cough: a systematic review and meta-analysis. Forsch Komplementmed 2015;22(6):359-368. [3] Kardos P. Phytotherapy in acute bronchitis: what is the evidence? Clin Phytosci 2015;1(2):6p.
[4] GiIlissen A, Wittig T, Ehmen M, Krezdorn HG, de Mey C. A multi-centre, randomised,
double-blind, placebo-controlled clinical trial on the efficacy and tolerability of GeloMyrtol® forte in acute bronchitis. Drug Res 2013;63(1):19-27. [5] Matthys H, de Mey C, Carls C,
Rýs A, Geib A, Wittig T. Efficacy and tolerability of standardized Myrtol in acute bronchitis.
A multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled parallel group clinical trials vs. cefuroxine and ambroxol. Arzneimittelforschung 2000;50(8):700-711.

Ir. A S. (Sophieke) Nijhuis-Bouma studeerde tuinbouwplantenteelt 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 Openluchtmuseum; vanaf 2009 tevens secretaris. Ook is ze lid van de
redactie van dit tijdschrift.

Curcumine-onderzoeksinformatie op Facebook
KORT BERICHT | Curcumine is een biologisch actief bestanddeel van de
wortel van kurkumasoorten. In een groot aantal in vitro-onderzoeken is aangetoond dat curcumine oncostatische en antimetastatische eigenschappen heeft. Het lijkt er op dat curcumine toxisch is
voor kankercellen, maar beschermend werkt bij gezonde cellen.
Meerdere studies wijzen bovendien op effectiviteit tegen veroudering en diverse vormen van neurodegeneratieve, infectieuzeen auto-immuunziekten.
Curcumine wordt goed verdragen. De opname van curcumine is
echter beperkt en het is onderhevig aan biotransformatie zodra
het de circulatie bereikt. Niettemin presteert de stof relatief goed
bij patiënten met colonkanker, omdat curcumine stabiliseert in
donkere en zure omstandigheden. In het colon heerst een donker en lichtzuur milieu, en dankzij de matige opname blijft de stof
langere tijd in de directe nabijheid van maligne endotheelcellen.
Om andere vormen van kanker te kunnen behandelen, doet
het AMC onderzoek naar liposomen, die de curcumine specifiek bij de kanker kunnen brengen na intraveneuze toediening. Zie ook het artikel De opkomst van nanoformuleringen
in fytoproducten in nummer 2, voorjaar 2016 van dit tijdschrift.
Bovendien wordt er onderzoek gedaan naar specifieke elementen van het farmacokinetische gedrag van curcumine en er wordt
gezocht naar nieuwe moleculaire targets voor curcumine via

moleculaire simulaties. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het
AMC en de Universiteit Utrecht als onderdeel van het International
Curcumin Research Initiative.
Het onderzoek in het AMC staat onder leiding van dr. Michal Heger,
die gespecialiseerd is in de behandeling van alvleesklierkanker. Dr.
Heger heeft een Facebookpagina aangemaakt voor iedereen die
interesse heeft in curcumine. Informatie, onderzoek-updates en
een forum om discussie te voeren over dit onderwerp zijn te vinden op: www.facebook.com/curcuminformation
BRONNEN | www.amc.nl/web/Research/Who-is-who-in-Research/Oncology.htm?p=
3238 en Heger M, van Golen RF, Broekgaarden M, Michel MC. The moleclular basis for the
pharmacokinetics and pharmacodynamics of curcumin and its metabolites in relation to
cancer. Pharmacol Rev 2014;66(1):222-307.

AFBEELDING | Kurkuma, foto Natuurapotheek
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In gesprek met
NVF-lid Saskia Nieboer

THEA VAN HOOF | In haar cursuscentrum voor geneeskrachtige kruiden De Groene Zon in Groningen geeft Saskia Nieboer
het jaar rond allerlei cursussen over kruiden. Lesgeven is haar hoofdactiviteit. Daarnaast houdt ze af en toe kruidenwandelingen door de wijk en zijn de maandagen gereserveerd voor de productie van zalf, kruidenthee en dergelijke
voor haar winkeltje. In haar cursusruimte staat een indrukwekkende verzameling boeken over kruiden. Er is ook een
bibliotheek, waar cursisten boeken kunnen lenen.
degelijk veel zelf doen! Het is niet nodig om voor elk wissewasje
naar de dokter te rennen.
Ik kreeg de kans om in Beieren een cursus te gaan volgen en heb
vier jaar in Beieren gewoond. Daar leerde ik van een ervaren kruidenvrouw in de praktijk alles wat zij wist. Aanvankelijk was ik erg
kritisch, ook vanuit mijn regulier medische achtergrond. Maar ik
heb aan den lijve ervaren hoe krachtig planten kunnen zijn en
ik heb ook veel mooie ervaringen bij anderen gezien. Ik raakte
steeds meer onder de indruk van de kracht die er in kruiden zit.

AFBEELDING 1 | Saskia, foto De Groene Zon

« Hoe ben je in eerste instantie in de wereld
van de fytotherapie verzeild geraakt?
Dat begon al toen ik nog een kind was. Mijn ouders hadden niets
met de natuur. De moeder van een vriendinnetje wist wel heel
veel van de natuur af. Zij wist de naam van elk vogeltje dat ze
hoorde fluiten en ze kende alle planten die in de buurt groeiden.
Haar eigen kinderen kon het allemaal niet boeien, maar ik hing aan
haar lippen. Ik denk dat ik voor haar net zo belangrijk ben geweest
als zij voor mij: aan mij kon ze haar kennis overdragen.
Toen ik twaalf was, verhuisden we naar Zwitserland. Daar bleek
het heel normaal te zijn om planten te herkennen. Het was ook
heel vanzelfsprekend om planten te gebruiken als je ziek was of
ergens last van had. Ik vond dat geweldig en heb er zo veel mogelijk traditionele kennis opgedaan. Je hoefde daar geen opleiding
voor te volgen – het maakte gewoon deel uit van het dagelijks
leven. Later heb ik verpleegkunde gestudeerd en in de verpleging
gewerkt. Wat mij daar enorm opviel was de afhankelijke opstelling
van de patiënten. Als ik een patiënt vroeg hoe het met hem ging,
was het antwoord: ‘Dat moet u aan de dokter vragen.’ De mensen lagen maar een beetje passief in hun bed. Het leek mij dat dat
anders moest kunnen.
Ik heb toen mijn baan opgezegd en ben me bezig gaan houden
met voeding. Ik ben actief geworden in een Oost-West-Centrum
en kookte macrobiotisch. Op een dag kwam ik terecht in de Melkweg in Amsterdam, waar ik een lezing bijwoonde over kruiden. Bij
die lezing had ik het gevoel dat alles op zijn plek viel. Je kunt wel
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Ik ben altijd uitgegaan van echte ervaringen. Boeken vertrouwde
ik niet zo. Er wordt zo veel geschreven over kruiden en soms zie je
gewoon dat de schrijvers elkaar napraten. Een voorbeeld: uit een
boek over smeerwortel heb ik met een groep mensen een recept
voor een stoofschotel met smeerwortel klaargemaakt en opgegeten. We zijn allemaal doodziek geworden: overgeven, misselijk,
diarree. Ik geloof niet dat de auteur van dat boek dit recept ooit
zelf heeft uitgeprobeerd. Ook op internet zie ik soms recepten
waarvan ik denk: degene die dit op het net heeft gezet, heeft het
nooit zelf geprobeerd. Ik geef praktische kennis en recepten uitsluitend door wanneer ik ze zelf in praktijk heb gebracht en heb
ervaren dat het werkt.
Ervaringskennis is heel waardevol. Ik geef nu al ruim dertig jaar les
en al die cursisten die ik heb zien langskomen, brengen hun verhalen en hun ervaringen mee. Ook als iemand de ervaring heeft
dat iets niet werkt! Dat is ook waardevolle informatie. Momenteel
ben ik bezig een kenniscentrum voor kruidenervaringen op te
zetten. Daarvoor heb ik onlangs een stichting opgericht. Ik heb

AFBEELDING 2 | Winkel, foto De Groene Zon

geen wetenschappelijke achtergrond, maar ik weet dat empirie voor
de wetenschap ook waardevol is. Ik hoop met dit kenniscentrum een
bijdrage te kunnen leveren aan de samenwerking tussen empirie en
wetenschap. De stichting werkt aan een online platform waar mensen
hun ervaringen met kruiden kunnen delen. We willen dat per kruid
doen. De stichting zal alle verhalen die binnenkomen beoordelen en
anonimiseren, voordat de verhalen gepubliceerd worden. In Nederland is er zo weinig overgebleven van traditionele kennis over kruiden.

« Hoe ben je er toe gekomen om les te gaan geven?

autodidact, en daarom lees ik echt alles wat ik tegen kom over kruiden. En daarom ben ik ook lid van de NVF en lees ik het tijdschrift.
Soms is het wel een beetje een ver-van-mijn-bed-show: je moet pillen of capsules kopen om de kracht van een kruid te kunnen ervaren.
Daar houd ik niet van. Ik heb liever dat mensen echt contact hebben
met de plant, voeling hebben met de aard van de plant, en vooral:
zelf moeite moeten doen. Dat heb je niet met een pil, maar wel als je
thee moet zetten of een compres maken. Ik vind het belangrijk dat
mensen zelf moeite moeten doen om beter te worden.

Ik deed dat voor de lol. Toen ik na die vier jaar in Beieren in Nederland terug kwam, ontdekte ik dat mensen zo weinig weten. Er zijn
mensen die niet weten hoe een brandnetel eruitziet! Ik was soms
echt verbaasd hoe weinig mensen wisten. Daarom ben ik mijn kennis gaan delen en ik ontdekte dat ik dat erg leuk vond. Pas toen ik les
gaf, ben ik serieus in de boeken gedoken.

« Waar ben je trots op?

Uiteindelijk ben ik les gaan geven aan de academie in Meppel, op
hbo-niveau. Om dat te kunnen doen moest ik zelf flink bijspijkeren.
Er was op dat moment helemaal niets om het onderwijs op te baseren. Ik heb zelf een compleet curriculum voor vijf jaar geschreven. Ik
moest ook echt mijn focus verleggen. Tot die tijd was ik altijd bezig
geweest met zelfzorg, nu moest ik therapeuten gaan opleiden. Ik
heb zelf nooit patiënten behandeld, alleen adviezen gegeven. Ik
was ook niet zo thuis in de filosofie achter de natuurgeneeskunde. Ik
ben bij antroposofen te rade gegaan om de humoraalpathologie te
leren kennen. Ook heb ik veel gehad aan het boek van Holmes: westerse kruiden bezien vanuit de oosterse geneeskunde. Ik ben een

Ik ben altijd dankbaar als ik hier binnenstap en bedenk wat een leuk
werk ik toch heb. De cursisten zijn altijd leuk en mensen gaan zich
daadwerkelijk beter voelen door de kruiden. Wat ik erg belangrijk
vind is de vraag hoe ik dit allemaal in de wereld kan houden. Hoe
kunnen we er voor zorgen dat traditionele kennis en ervaringskennis over kruiden niet verloren gaat? Daarom is de stichting Kenniscentrum Kruidenervaringen zo belangrijk. Misschien ga ik ook nog
wel eens een boek schrijven, ook over die ervaringen in de praktijk.
Ik ben trots als ik het gevoel heb dat het leeft.

Ik ben blij als ik merk dat cursisten anders hebben leren kijken naar
hun eigen omgeving. Vanmorgen zei een cursiste nog dat ze nu
heel anders kijkt naar de stadswijk waar ze woont. Midden in de stad
groeit zoveel; dat zag ze eerder niet.

Th. (Thea) van Hoof, auteursgegevens zie pag. 22.

TS Products staat voor kwalitatief, hoogwaardige,
natuurlijke middelen. In 1934 begon W.C. Smits met
het telen en verwerken van kruiden. Deze jarenlange
ervaring heeft meer dan 250 verschillende (biologische)
enkelvoudige en complexe kruidentincturen opgeleverd.

Verkrijgbaar
bij uw
groothandel

Merken:
✔ De Cruydhof
✔ Natura Sanat
✔ Herbes Natura
✔ Elix

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met onze artsen- en therapeutenbezoeker
Sierd de Vos, tel. 06-10323569, e-mail:Nederlands
s.devos@tsproducts.nl
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Kletsica

Kronkels over wormenkruiden

TEDJE VAN ASSELDONK EN MAAIKE VAN KREGTEN | Er is veel informatie over de geneeskracht van planten te
vinden, maar niet alle informatie is correct. In deze rubriek willen we informatie uit andere bronnen
toelichten, om misverstanden te voorkomen. U bent hierbij gewaarschuwd voor een ongezouten
visie, waarbij echter op elke slak zout gelegd zal worden!

We beginnen met een ‘gouwe ouwe’: een onderzoek van de WUR.
In 2014 publiceerde de WUR op www.wur.nl/nl/nieuws/Spoelwormbestrijding-bij-biologische-varkens.htm een persbericht
waarin de verschijning van een folder wordt aangekondigd over
spoelwormbestrijding in de biologische varkenshouderij. Voor
deze folder is € 14.310,- betaald (project BO-12.02-010-009.02, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken). De folder
vat de actuele stand van kennis samen voor de sector.

DE PARAGRAAF OVER KRUIDEN
IN DE FOLDER LUIDT:
In Nederlands onderzoek is eenmalig een positief preventief besmettingseffect van kruiden vastgesteld (5% van het
gepelletteerde voer aan tijm, citroenmelisse en zonnehoed).
Deze kruiden hadden geen genezend (spoelwormdodend)
effect. Een hogere dosering van de kruiden of het toevoegen
van 1 gewichtsprocent zwarte thee, papaja, boldoblad (Peumus boldus) of bijvoet aan commercieel biologische startvoer had geen effect. Dosering en gehalte aan werkzame
stoffen in kruiden tegen spoelwormen verdienen nadere studie. Mogelijk dat op bedrijven met lage wormbesmettingen
men gebruik kan maken van reguliere ontwormingsmiddelen, afgewisseld met een kruidenmengsel van 1% tijm, 1%
citroenmelisse en 1% zonnehoed.

AFBEELDING | Papajaboom (Carica papaja), foto: wiki CC, Katarzyna Kamila Kluczyk
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WAT ZIJN DE FEITEN
Door enkele WUR-onderzoekers werd begin deze eeuw bevestigd
dat diverse kruiden die in de praktijk door veehouders werden
gebruikt, in vitro wormremming gaven: onder andere tijm, melisse
en zonnehoed. Een 1:1:1-mengsel hiervan, toegediend in een
dosis van 5% door het voer, bleek in een praktijkproef in de biologische proefstal een kunstmatige wormbesmetting te kunnen
voorkomen, zoals ook hierboven staat. Deze dosis werd echter
niet haalbaar geacht qua kostprijs, want chemische middelen zijn
veel goedkoper. Vervolgens is een vervolgproef opgestart met 3%
mengsel in het voer, waarbij tevens een zwaardere besmettingsdruk werd toegepast. Hierbij bleef het gehoopte effect uit.
In een proef met acht individueel gehuisveste varkens per groep
is het kruidenmengsel nogmaals in 3%-dosering getest in een
mildere besmetting (1000 wormeieren per dier). Het kruidentrio
werd uitgebreid met 1% zwarte thee. Dit laatste omdat in het buitenland veel werd geschreven over gecondenseerde looistoffen
als anti-wormmiddel. De zwarte thee had eerder een negatieve
impact op het effect dan dat het iets bijdroeg. Het effect van het
driekruidenmengsel in de 3%-dosering verschilde noch van de
geïnfecteerde controle noch van het reguliere ontwormingsmiddel significant. Dit betekent dat de proefopstelling (acht varkens
per behandeling) niet voldeed om een iets subtieler effect dan
dat van de reguliere middelen ook daadwerkelijk te kunnen vast-

stellen. De WUR rapporteerde echter aanvankelijk [1] dat er geen
effect te zien was van de kruiden. Later is dat wat genuanceerd.
Vervolgens is geld gespendeerd aan een onderzoek met een aantal andere anti-wormkruiden die in het buitenland gebruikt werden [2] . Hierbij werd gekozen voor papaja (Carica papaya), waarvan de latex eiwitsplitsende enzymen bevat, Artemisia brevifolia,
waarvan de in het kruid voorkomende bitterstoffen werkzaam
zouden zijn en Peumus boldus, waarvan in het blad onder andere
alkaloïden werkzaam zouden zijn. Van elk van deze grondstoffen
werd 1% aan het voer toegevoegd. Voor de keuze van deze dosering bestond geen onderbouwing. De onderzoeker rapporteerde
na de proef dat geen van de kruiden enig effect sorteerde.
Wat bleek nu bij navraag door de Studiegroep Dier en Kruid: er was
geen papaja-latex maar gewoon papaja-vruchtensap gebruikt en
de onderzoeker zelf wist niet welke Artemisia-soort was ingekocht.
Waarschijnlijk betrof het hier A. vulgaris (bijvoet). In deze twee krui-

BEHANDELING

denpreparaten bevonden zich hoogstwaarschijnlijk geen van de
benodigde werkzame stoffen. Pas bij een analyse achteraf van de
voeders kon een inschatting worden gemaakt over de concentratie aan boldo-alkaloïden; het voor de proef ingekochte boldoblad
had geen kwaliteitskenmerken. Heb je het ooit zo zout gegeten?
De twee hier besproken onderzoeken kostten de Nederlandse
overheid samen € 30.000; de rest van de kosten werd door een
EU-project gedekt. Ze omvatten beide acht individueel gehuisveste varkens per behandeling, die elk besmet werden met 1000
wormeieren. Er was een (besmette) controle zonder medicatie en
er waren drie kruidenbehandelingen (waarvan twee met onwerkzame plantbestanddelen, zie hierboven).
Alhoewel het boldoblad, 1% aan het voer toegevoegd, een verminderde besmetting te zien gaf, was dit resultaat niet significant
in dit diermodel. Dit waren de cijfers bij de resultaten:

AANTAL (VAN 8) GEÏNFECTEERDE DIEREN

AANTAL WORMEN (+/- SD) PER INFECTIE

Geen (besmette controle)

3

21 (+/- 40)

Papaja-vrucht 1%

5

13 (+/- 20)

Boldoblad 1%

4

4 (+/- 5) (NB: ook dit is niet significant)

Artemisia (sp=?) 1%

5

58 (+/- 76)

Eigenlijk laat deze uitkomst, evenals de vorige test, alleen de conclusie toe dat deze onderzoeksopzet niet geschikt is voor de vraagstelling of de geteste kruiden de wormenlast verminderen. Het is,
ook gezien de onduidelijkheid over de doseringen, niet mogelijk
om op grond van dit experiment enige conclusie te trekken over
de werkzaamheid van deze kruidenbehandelingen [3] . Niettemin
concludeert de WUR in 2014 dat ‘een hogere dosering’ (dan die
5%?) geen effect had (dit is nooit getoetst) en wordt de suggestie
gewekt dat de in het buitenland gebruikte kruiden geen nut hebben. We kunnen dit maar beter met een korrel zout nemen.

RECIDIVISTEN
Slakken, opgelet! Het zout komt eraan: het is niet de eerste (maar
laten we dan hopen wel de laatste) keer dat de WUR flaters maakt
op het gebied van kruiden. In een rapport uit 2004 [4] lazen we
over ‘titrie’, een onbekend kruid dat werd gebruikt door een biologische geitenhouder (opgetekend in een pseudo-etnoveterinair
onderzoek). Mensen die een beetje op de hoogte zijn, vermoeden
wellicht wat de veehouder daar bedoelde: etherische olie van de
tea tree (Melaleuca alternifolia Cheel); dat inderdaad heel zinvol
kan worden gebruikt in de veehouderij omdat het zowel antibiotisch als antiflogistisch werkzaam is.

Een ander citaat, dit keer uit een vrijwel tegelijk met [4] verschenen
rapport en met grotendeels dezelfde auteurs [5]: ‘Van de 157 verschillende middelen en behandelingen die in de enquête (onder
melkveehouders, red.) zijn genoemd, betreft 57% een regulier
diergeneesmiddel. Het restant aan behandelingsmethoden
bestaat voor 30% uit homeopathie, 1% uit fytotherapie, en 12% uit
diverse andere alternatieven.’ Echt zo weinig fytotherapie ...? Nee,
maar alle homeopathische oertincturen zijn onder de homeopathie
gerangschikt, en alle etherische oliën onder ‘diversen alternatief’. Zo
werd de fytotherapie vrijwel onzichtbaar in het rapport, als een ei
zonder zout.
De WUR trekt al jaren vrijwel alle subsidies voor onderzoek in de biologische sector naar zich toe zonder de nodige zorgvuldigheid te
betrachten op het gebied van kruiden. Maar juist naar kruiden vraagt
de biologische sector heel vaak. Wellicht is het zout in een open
wond wrijven, maar het is jammer van het publieke onderzoeksgeld.
Je kunt je afvragen of of deze onderzoeken het zout in de pap wel
waard zijn ...
REFERENTIES | [1] Van Krimpen MM, Binnendijk GP, Borgsteede FH, Gaasenbeek
CP. Rapport 82. In vivo testing of alternatives for conventional treatment of Ascaris
suum in pigs, Wageningen 2007, ISSN 1570-8616. [2] Van Krimpen MM, Binnendijk
GP, Borgsteede FH, Gaasenbeek CP. Anthelmintic effects of phytogenic feed additives in Ascaris suum inoculated pigs. Vet Parasitol 2010;168(3-4):269-277. [3] Lans
C. Validation of ethnoveterinary medicinal treatments. Vet Parasitol 2011;178(34):389-390 (en respons van auteurs van 2 in Vet Parasitol 2011;188:391). [4] Kijlstra
A, Van der Werf JTN, Buitendijk J. Inventarisatie diergeneesmiddelengebruik in de
biologische geitenhouderij. ASG-WUR, Wageningen 2004. [5] Van der Werf JTN, Kijlstra A, Buitendijk J, Klink MCM, Munniksma K, Van der Schaaf R. Inventarisatie diergeneesmiddelen in de biologische melkveehouderij. ASG-WUR, Wageningen 2004.
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Wijnruit
(Ruta graveolens L.)

TUINCOLUMN | THEA VAN HOOF | De eerste
jaren dat ik een grote kruidentuin had, zat
ik elke zomer met een merkwaardig probleem. Ik kreeg ogenschijnlijk spontaan
bruine vlekken en vegen op mijn onderarmen. Ik had geen idee waar dit vandaan
kwam. Eerst dacht ik dat het een soort
vuil was en probeerde ik het weg te boeThea van Hoof is natuur- nen. Dat lukte niet. Ik liep de hele zomer
geneeskundige en teelt met bruine vlekken rond. Pas in de winter
beroepsmatig kruiden.
Vragen en reacties naar: verdwenen deze vlekken langzaamaan.
Het heeft een paar jaar geduurd voor ik
info@betula-kruiden.eu
het verband opmerkte met het werk in de
kruidentuin, en dan meer specifiek: het wieden tussen de wijnruit.
Wijnruit bevat namelijk furanocoumarinen, waardoor de gevoeligheid van de huid voor de zon vergroot. Wist ik veel… Door
schade en schande ontdekte ik hoe sterk dat effect is. Gewoon
met je blote armen langs de bladeren van de plant strijken, is al
genoeg. Zeker als de zon schijnt, en dat is meestal zo wanneer ik
het onkruid in de kruidentuin te lijf ga. Toen ik dit eenmaal had
ontdekt, zorgde ik er voor altijd lange mouwen en handschoenen
te dragen bij het werken tussen de wijnruit. Meestal bleef er dan
bij mijn polsen nog wel een stukje huid vrij, waar ik dan inderdaad
weer bruine vegen op kreeg. Overigens heb ik er nooit echt hinder
van ondervonden in de vorm van pijn of brandblaren. Mensen met
een meer gevoelige huid schijnen hier serieus last van te kunnen
hebben; ik word er alleen maar plaatselijk extra bruin van.

genaam, maar toch kom je het kruid wel tegen als keukenkruid in
recepten. In Italië wordt wijnruit gemengd met grappa: grappa alla
ruta. Hier doet de plant zijn naam eer aan. De geur wordt sterker
als het kruid gedroogd wordt. Dit fenomeen zie ik vaker bij kruiden die rijk zijn aan coumarinen: een sterke, nogal zoete geur die
sterker wordt bij het drogen. Het sterkst is deze typische coumarine-geur bij lievevrouwebedstro (Gallium odorata (L.) Scop.). Als je
dat eenmaal geroken hebt, herken je het gemakkelijk bij andere
planten. Bij wijnruit is die zoete geur gemengd met andere aroma’s, die eerder onaangenaam of bitter zijn. Deze aroma’s dankt
de plant aan zijn rijkdom aan etherische oliën.

Wijnruit is een plant die niet erg veel bekendheid geniet. Het
is een klein struikje met sterk gelobd, grijsgroen blad. Je kunt
het gemakkelijk in een haagvorm snoeien. Ik heb wel eens een
stadstuintje gezien met zo’n haagje. De sterke geur van de wijnruit
wordt geacht de buurtkatten uit je tuin te houden.

Deze toepassing van wijnruit in de volksgeneeskunde heb ik nog
niet terug kunnen vinden in de literatuur. Afgezien van een mogelijk pijnstillende werking van coumarinen, kan ik er ook geen verklaring voor geven. Ik heb dit resultaat zelf wel meerdere malen in
de praktijk gezien, ook bij uitwendige toepassing van wijnruit in
de vorm van een zalf.

Een paar maanden geleden zag een mevrouw mijn wijnruitzalf
staan. De karakteristieke geur riep bij haar een oude, dierbare herinnering op. Ze was vele jaren gelukkig getrouwd geweest met
een man uit Bosnië, die inmiddels helaas overleden was. In die
jaren kwamen ze natuurlijk vaak in Bosnië om zijn familie te bezoeken. Tijdens zo’n bezoek verstuikte haar man op een kwade dag
zijn enkel op een heel gemene manier. Hij had slechte ervaringen
met zijn enkels. Ze waren zwak, verzwikten snel en genazen erg
langzaam. Kortom: hij zag zijn vakantie in duigen vallen. Maar toen
werd het plaatselijke kruidenvrouwtje erbij gehaald. Zij plukte handenvol wijnruitbladeren en bond die in een dikke laag om de enkel
heen. Daar ging dan een zwachtel overheen om de hele boel op
zijn plaats te houden en dat moest zo een nacht blijven zitten. Tot
ieders stomme verbazing bleek de volgende ochtend de enkel niet
gezwollen en niet pijnlijk te zijn. Hij kon er gewoon weer op lopen!

Wijnruit heeft een sterke, karakteristieke geur (grave = sterk, olens
= geurend). De meeste mensen vinden die geur niet direct aanAFBEELDING | Wijnruit (Ruta graveolens), foto Thea van Hoof
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Ruta graveolens
en fototoxiciteit


LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE | Wijnruit (Ruta graveolens, Rutaceae) is een
van de vele planten die fototoxische reacties kunnen veroorzaken.
Fytofototoxiciteit en fytofoto-allergie vallen onder de term fytofotosensitiviteit, waarmee wordt bedoeld: de ontwikkeling van
huidaandoeningen als een gevolg van de gecombineerde effecten van contact met een plantenstof en blootstelling aan zonlicht
(met name UVA-straling). Het wordt ook wel aangeduid met de
term fytofotodermatitis.








Fototoxiciteit komt relatief vaak voor en treedt acuut op,
veelal reeds binnen enkele minuten tot uren na contact met
een fototoxische stof. Meestal lijkt het beeld op een ernstige zonnebrand met erytheem, pijn en oedeem. De verkleuringen van de huid die kunnen optreden zijn vaak scherp
begrensd en beperkt tot de aan licht blootgestelde delen.
Foto-allergie is veel zeldzamer en treedt op na sensibilisatie en
komt zo’n 24 tot 72 uur na contact tot uiting. Bij foto-allergie is het
immuunsysteem betrokken, terwijl dit niet het geval is bij fototoxiciteit. De symptomen van foto-allergie doen denken aan allergische contactdermatitis met jeuk, roodheid, oedeem, schilfering
en korstvorming.
Wijnruit bevat diverse furanocoumarinen met een fototoxische
activiteit, zoals (in volgorde van afnemende sterkte) psoraleen,
bergapteen en xanthotoxin [1,2,3] . Alleen wanneer contact met
deze stoffen gevolgd wordt door blootstelling aan UVA-straling uit zonlicht treedt er een fototoxische reactie in de huid op.
Andere planten die fototoxische reacties kunnen veroorzaken zijn
sint-janskruid (Hypericum perforatum) en planten uit de schermbloemenfamilie (Apiaceae) – zoals onder andere de reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) – en de moerbeifamilie
(Moraceae). De composietenfamilie (Asteraceae) bevat sommige
planten die fytofoto-allergie kunnen opwekken bij daarvoor
gevoelige personen. Een voorbeeld hiervan is duizendblad (Achillea millefolium).
REFERENTIES | [1] Ojala T, Vuorela P, Kiviranta J, Vuorela H, Hiltunen R. A bioassay
using Artemia salina for detecting phototoxicity of plant coumarins. Planta Med
1999;65(8):715-718. [2] Schempp CM, Schöpf E, Simon JC. Bullous phototoxic contact dermatitis caused by Ruta graveolens L. (garden rue), Rutaceae. Case report and
review of literature. Hautarzt 1999;50(6):432-434. [3] Kung AC, Stephens MB, Darling
T. Phytophotodermatitis: bulla formation and hyperpigmentation during spring break.
Mil Med 2009;174(6):657-661.
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Wet en kwaliteit

Fraude met identiteit en zuiverheid
THEO VAN ROOIJ | In deze rubriek worden belangrijke wettelijke, kwaliteits- en veiligheidsaspecten van fytotherapeutica besproken.
ABC BENADRUKT BELANG IDENTITEIT EN ZUIVERHEID
De American Botanical Council (ABC) is met haar nieuwe Botanical
Adulterants Program [1] zeer actief om de kwaliteit, identiteit en
zuiverheid van grondstoffen voor fytotherapeutica op een hoger
niveau te brengen. Daar waar grondstoffen duur dan wel schaars
zijn, zien bepaalde typen leveranciers mogelijkheden om economisch gewin te behalen ten koste van de kwaliteit, veiligheid en
werkzaamheid van het product. Dit is een vorm van fraude die ook
in de fyto-industrie steeds duidelijker wordt. Zeker als bedrijven
niet grondig controleren zal dit fenomeen toe gaan nemen.
ABC heeft via haar tijdschrift Herbalgram de laatste jaren veel aandacht
besteed aan deze vorm van fraude. Voorbeelden zijn inferieure Ginsengen Ginkgo-preparaten, maar ook bij Cimicifuga, Arnica (waar Mexicaanse
Arnica in plaats van Arnica montana als grondstof wordt gebruikt) en granaatappel is in meer of mindere mate fraude aangetroffen.
In Europa hebben Anthony Booker en Michael Heinrich op basis
van diverse studies en kwaliteitsonderzoeken een overzichtsartikel
geschreven over de kwaliteit van de diverse kruidenpreparaten op de
EU-markt [2]. Daarbij constateren zij dat de kwaliteit van kruiden die
als supplement verkocht worden vaker onvoldoende was dan kruiden die als geneesmiddel geregistreerd staan. In Nederland zijn dat
traditionele kruidengeneesmiddelen in het kader van EU-wetgeving
2004/24/EC (THMPD - Traditional Herbal Medicinal Products Directive).

VOEDINGSSUPPLEMENTENINDUSTRIE EXTRA GEVOELIG
VOOR FRAUDE

dezelfde kruiden – óf van slechte kwaliteit was, óf onjuiste claims
bevatten óf dat er fraude plaatsvond. Het betrof hier Curcuma spp.,
Sabal serrulata, Silybum marianum, Rhodiola rosea, Ginkgo biloba
en Hypericum perforatum. Hij gaf ook aan dat de bedrijven met de
goedkope en slechtere producten zo een oneerlijke concurrentie
zijn voor de betere bedrijven. Deze laatsten zouden de taak van zelfregulering op zich moeten nemen om de consument te beschermen tegen inferieure producten en zodoende de kruidenpreparatenbranche op een hoger niveau te brengen.

WAT TE DOEN?
Voor therapeuten en herboristen is het primair van belang met goede
leveranciers samen te werken, producenten die hun producten op
kwaliteit grondig controleren en met name de ingangsgrondstoffen
zorgvuldig onderzoeken. Bedrijven dienen op de hoogte te zijn van
de mogelijkheden van fraude en de noodzaak van kwaliteitsprocedures om dit te voorkomen. In elk geval is duidelijk dat producten met
een lage prijs (kwaliteit heeft zijn prijs!) en van internet (tenzij van zeer
betrouwbare Europese producenten die aangeven dat zij alles goed
controleren) vermeden moeten worden, zeker bij de behandeling van
een patiënt. Immers, bij ondersteuning van de gezondheid is het van
belang zeker te kunnen zijn van werkzame, kwalitatieve producten.
REFERENTIES | [1] Botanical Adulterants Program Reports http://cms.herbalgram.org/
BAP/BotanicalAdulterantsIndex.html#AdulterationReports [2] Booker A, Heinrich M.
Value chains of botanicals and herbal medicinal products, a European perspective.
Herbalgram 2016;112:40-45.

Ir. Th (Theo) van Rooij is voedingskundige en ervaringsdeskundige op het gebied van kruiden (zie www.rivendell.
eu). Contact: theovanrooij@rivendell.eu

Zo constateerde Booker dat 20-40% van zes soorten kruidenpreparaten binnen de Warenwet – in tegenstelling tot de THMPD-producten (geregistreerde traditionele kruidengeneesmiddelen) met

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.

keelpijn, vergrote lymfklieren en koorts. Soms is de lever wat vergroot
en zelden treedt er een geelzucht op. In de meeste gevallen genezen
mensen die geïnfecteerd raken vanzelf weer.

VRAAG | Kunt u mij informeren over de mogelijk positieve werking van
mariadistel (druppels) in verband met de ziekte van Pfeiffer? Een drogist raadde aan om kattenklauw te gebruiken bij de ziekte van Pfeiffer.
Beiden worden niet op infofyto genoemd, dus ik vermoed dat de werkzaamheid niet is aangetoond. Klopt dat?

1. Het advies van de drogist over het innemen van kattenklauw – officiële naam Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC. – is een logisch
voorstel. Deze plant heeft waarschijnlijk een versterkende werking
op de immuuncellen en dat zijn juist de cellen die door het Pfeiffer-virus worden aangetast. Het zou dus kunnen werken bij de ziekte
van Pfeiffer. Onderzoek dat specifiek gericht is op het effect van deze
plant bij patiënten met de ziekte van Pfeiffer is er echter (nog) niet.
Er dient ook te worden gekeken naar de zuiverheid van het product
(niet elk Uncaria-preparaat is goed) en de veiligheid. Voor dit laatste

ANTWOORD | Door Gerben Hoogsteen, arts:
De ziekte van Pfeiffer is een virusziekte, die vooral voorkomt bij jongvolwassenen. De klachten bestaan uit een voorbijgaande vermoeidheid,
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NVF-nieuws
‘Holland Fyto House’ op MAP-EXPO
Voor het eerst gaat er in Nederland een internationale beurs
plaatsvinden over ‘Medicinale & Aromatische Planten’ (MAP) op 29
en 30 maart 2017 in Eindhoven. Meer dan twintig landen nemen
deel.
De NVF juicht dit initiatief toe en hoopt dat het de initiatiefnemers
lukt een ‘Holland Fyto House’ van kwaliteit neer te zetten. Als NVF
willen we helpen om de huidige stand van zaken op het gebied
van medicinale en aromatische planten in Nederland te tonen.
Bovendien zal de NVF belangrijke sprekers aandragen.
De wereld van de medicinale en aromatische planten is groot. In
het buitenland, zoals op Cyprus en in Zwitserland en China vinden
dergelijke beurzen reeds plaats. Als NVF staan wij ervoor open om
op wetenschappelijke gronden steun te bieden en uitwisselingen
te bevorderen. De NVF zal daarom in Eindhoven aanwezig zijn als
kennis- en verbindingscentrum op het gebied van medicinale en
aromatische planten voor onze leden en buitenlandse liefhebbers.
Nederland telt vele deskundigen, professionele instellingen en
bedrijven die de fytotherapie en farmacognosie bevorderen. Kennis over planten dient dier- en humane geneeskunde en farmacie,
voeding en natuurwetenschappen weer op een lijn te brengen
en dat vanaf de bodem tot de top. Meer dan alleen maar over het
molecuul of zijn chemische entiteit gaat het ook over de reactiviteit die in relatie staat tot de biologische activiteit, dit dus integraal
en pluriform. Naar onze overtuiging is de wereld van medicinale
en aromatische planten dan ook een belangrijk terrein van innovatie, zeker in samenwerking met microbiologie, systeembiologie
en natuurwetenschappen. In de wereld van de gezondheidszorg
blijkt fytotherapie weer terrein te winnen, onder andere omdat
de in planten aanwezige inherente complexiteit tegenwoordig
– en dat is juist het boeiende – ook bewezen kan worden met
systeembiologie. De keten van kwekers, technologen, laboratoriumdeskundigen, producenten, overheden, opleiders en praktische toepassers heeft elkaar hiervoor nodig. Ook internationale
uitwisselingen kunnen daarbij zowel onze kennis als economische
mogelijkheden vergroten.
De plant is er altijd al geweest en zal er ook altijd zijn. Meer en
meer wetenschappelijke studies bevestigen de werkzaamheid en
de (nog onbewezen) mogelijkheden. Er blijft nog veel te ontdek-

is meer expertise nodig. Het vraagt namelijk om medische basiskennis
en kennis over reguliere medicijnen. Dat komt omdat er interacties met
medicijnen kunnen optreden als u ook Uncaria gaat innemen.
2. Mariadistel, ofwel Silybum marianum (L.) Gaertn. heeft vooral de
aandoeningen van de lever als indicatiegebied en gebruik hiervan ligt
meer voor de hand als het virus de lever beschadigd heeft, wat in het
bloed aantoonbaar is. Het heeft namelijk een ontstekingsremmende
en herstelbevorderende werking op de levercellen. Dat blijkt uit proefdieronderzoeken. Ook hier zijn interacties met reguliere medicatie
mogelijk. Bij twijfel: raadpleeg een specialist op het gebied van fytotherapie, die medisch geschoold is en ook verstand heeft van reguliere
medicijnen.

ken en te onderzoeken. Zeker omdat mens en dier niet zonder de
planten kunnen en er hun gezondheid mee kunnen regelen: zo
‘regulier’ als wat.
De MAP-EXPO past in deze ambities, vandaar onze betrokkenheid.
In het Holland Fyto House is plaats voor circa twintig stands
rondom de stand van de NVF.
NVF-leden krijgen 15% korting voor een stand en NVF-leden die
deze beurs bezoeken betalen 15 euro entree inplaats van 20 euro.
Voor meer informatie zie www.map-expo.com.

FederaDag
Sinds jaren is onze vereniging lid van de Federatie van Medisch
Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV of Federa; www.federa.
org). Hierdoor zijn we indirect een erkende wetenschappelijke vereniging in het medische veld. FMWV organiseert ieder jaar een
congres onder de naam ‘FederaDag’. De organisatie van de FederaDag 2017 start begin 2017. De voorlopige werktitel is: Proeven
op dieren en mensen: kwaliteit en noodzaak (?). Het NVF-bestuur
wil deze kans om zich op dit podium te laten zien niet laten passeren. De vereniging doet hierbij een oproep aan iedereen die
een verband kan maken tussen deze (werk)titel en de doelstellingen van de NVF, om zich te melden bij het bestuur of een van de
bestuursleden.

ALV en beleidsplan NVF
Op de algemene ledenvergadering zal het beleidsplan worden
besproken en definitief vastgesteld. De kern van het plan is te
zorgen voor een duidelijke positionering van de fytotherapie en
daarmee van de NVF. Het plan zet voor de komende drie jaar de
lijnen uit waarlangs het bestuur die doelstelling wil realiseren.
Het onderscheidt in dat kader naast belangenbehartiging, informatie en communicatie ook onderwijs en onderzoek. Ook wordt
aandacht besteed aan de structuur van de NVF. Op basis van het
beleidsplan is voor 2017 een activiteitenplan gemaakt. NVF-leden
krijgen t.z.t. bericht over de datum en de locatie van de ALV. Deze
gegevens worden ook op www.fyto.nl gepubliceerd.

Aanvulling door webredactie infofyto, Tedje van Asseldonk:
Mariadistel (Silybum marianum) stond nog niet op infofyto.nl omdat
er nog geen EMA-monografie en -rapport van was gemaakt (EMA
is de Europese geneesmiddelenautoriteit: European Medicines
Agency). Er is inmiddels wel een concept van de monografie en het
rapport verschenen en de plant wordt nu met een verwijzing hiernaar vermeld. Van kattenklauw (Uncaria tomentosa) bestaat geen
EMA-monografie. Het extract hiervan wordt wel al lang verkocht in
Europa, maar dit zijn voedingssupplementen en geen geneesmiddelen. De EMA laat weten (nu nog) geen monografie gemaakt te
hebben omdat er te weinig bekend is over het traditioneel gebruik
buiten de EU.
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‘IK KIES VOOR
NATUURLĲKE
ONDERSTEUNING
BĲ ARTROSE’
Pijnlijke gewrichten of pijn door reuma. Zo’n
2 miljoen Nederlanders hebben er dagelijks
mee te maken. Mieke ook. Als medewerkster
van de A.Vogel Gezondheidslijn staat zij
dagelijks mensen met reuma te woord.
Mieke Deiman

I

nmiddels weet zij als geen ander

toch niet hebben? We hebben

hoe belangrijk goede informatie

honden waarmee ik veel wandel

over reuma en gewrichtspijn is.

en ik beweeg regelmatig.” Maar

Een jaar of vijf geleden werd bij

foto’s liegen niet en de

haar namelijk artrose in de heupen

pijn en het stijve gevoel

geconstateerd. “Tennissen,

waren onmiskenbaar.

wandelen, ﬁetsen… je denkt een

Ze ging op zoek naar

tijd lang na iedere activiteit: hè, wat

hulp. “Ik gebruik tot

heb ik toch een spierpijn. Tot het

op de dag van vandaag

stijve gevoel niet meer weggaat.”

Atrosan tabletten* van

Slĳtage

e-Balance

Als ervaringsdeskundige is Mieke ook
hét gezicht van A.Vogel e-Balance:
een maandelijkse nieuwsbrief

“Slijtage? Dat
kan ik toch niet
hebben?”

A.Vogel als pijnstiller. Persoon-

vol goede informatie over
(reumatische) gewrichtspijn, praktische
(voedings) adviezen,
ervaringsverhalen van
mensen met reuma en natuur-

lijke tips die je zelf kunt toepassen.

lijk kies ik het liefst voor natuurlijk.

De specialist constateerde dat Mieke

Ik zit natuurlijk ook dicht bij het

Aanmelden is gratis en kan via

artrose heeft. “Slijtage? Dat kan ik

vuur… en voor mij werkt het goed.”

www.avogel.nl/e-balance.

A.VOGEL ATROSAN TABLETTEN
• bij reumatische pijn door onder andere
artrose, artritis en ﬁbromyalgie
• natuurlijke pijnstiller
• met het effectieve ingrediënt
Harpagophytum

*Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Harpagophytum procumbens. De toepassing is uitsluitend gebaseerd
op traditioneel gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies is deze tabletten – voor optimale ondersteuning –
minimaal 4 weken achtereen te gebruiken. KOAG-nr: 11-1116-1840

Verstandig Vitamine D(oen)
Nieuw
Vitamine D
Vitamine D is een in vet oplosbare vitamine die ofwel via de
voeding, dan wel door het lichaam kan worden geproduceerd
als zonlicht op de huid valt. Mensen die te weinig zonlicht
krijgen kiezen vaak voor het aanvullen van vitamine D.
Vitamine D is essentieel voor gezonde botten en
tanden en wordt ook belangrijk geacht voor een gezond
immuunsysteem. Vitamine D draagt ook bij tot de
instandhouding van een normale werking van de spieren en
speelt een rol in het celdelingsproces.
Vitamine D 3000ie (75mcg)

120 capsules voor € 22,95
Ook verkrijgbaar Vitamine D als 400ie (10mcg) en 1000ie (25mcg).

28

Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 30e jaargang, nr. 1, 2017

