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veiligheid; daar waar traditie en wetenschap samengaan, in 
dienst van en uit respect voor de patiënt. 
De NatuurApotheek® werkt alleen met gecontroleerde en ge-
standaardiseerde grondstoffen die zijn voorzien van een analyse-
certificaat 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 mogelijk-
heden 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).

Waar traditie en wetenschap samengaan 
uit respect voor de mens

De Filosofie van de NatuurApotheek®
De filosofie van de NatuurApotheek® is dat een effectieve thera-
pie 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 orthomole-
culaire 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 

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.

farmacie op maat 

®

U kunt áltijd terecht 
met uw vragen

Kwaliteits-
garantie 

sinds 1982!

U bent van harte welkom in onze apotheek!

Elke laatste woensdag van de maand organiseren wij een rond-

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

Graag reserveren per e-mail: recepten@natuurapotheek.com
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3-7 september 2017
65th International Congress and Annual Meeting of the Society 
for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) met op 3 
september de Preconferentie: Animal Healthcare and Veterinary 
Phytotherapy: Science and Practice PLAATS: BASEL (ZWITSERLAND) 
| INFORMATIE: WWW.GA-ONLINE.ORG

17-20 september 2017
New and Old Phytochemicals: Their Role in Ecology, Veterinary, and 
Welfare PLAATS: FRANCAVILLA AL MARE, CHIETI, ITALY | INFORMATIE: 
WWW.PSECONGRESS2017UDA.WIXSITE.COM/MAIN 

23 september 2017
Jubileumcongres Herboristengilde (met enkele internationale en 
NVF-gerelateerde sprekers) PLAATS: DELFT (BOTANISCHE TUIN TU) 
| INFORMATIE: WWW.HERBORISTENGILDE.NL 

28-30 september 2017
GPT Phytotherapiekongress 2017 (met een deelsessie over 
samenwerking tussen Nederland en Duitsland) PLAATS: UNIVERSITEIT 
MÜNSTER (DUITSLAND) | INFORMATIE: WWW.PHYTOTHERAPIE.ORG

6-7 oktober 2017
Phyt’Arom Grasse – Phytotherapy & Aromatherapy in medical & 
hospital care PLAATS: GRASSE (FRANKRIJK) | INFORMATIE: WWW.PHYTAROM-GRASSE.
FR/EN/

18-21 oktober 2017
3rd International Conference on Natural Products Utilization-From 
Plants to Pharmacy Shelf PLAATS: BANSKO (BULGARIJE) | INFORMATIE: WWW.
ICNPU.COM/2017 

22-25 november 2017
International conference for innovative veterinary medicine 
(met diverse subsessies, veel NVF-gerelateerde sprekers en 
panelvoorzitters) PLAATS: ZWOLLE (PROVINCIEHUIS) | INFORMATIE:WWW.EDUPET.
NL/CONFERENCE-FOR-INNOVATIVE-VETERINARY-MEDICINE 

AGENDA
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Van de redactie
Er is op sociale media en in de landelijke pers veel aandacht geweest 
voor en respons gekomen op onze Lyme-special (NTvF nr. 2, 2017).

De najaarseditie (nr. 4) van 2017 heeft als thema vrouwenkwalen en 
zal onder meer het verslag bevatten van het congres dat de NVF hier-
over op 20 mei heeft georganiseerd.

In 2018 hopen wij weer vier prachtige nummers uit te brengen. The-
ma's waar wij aan werken zijn onder andere: botanisch tekenen en 
botanische tuinen, dermatologie, nieuwe extractiemethodes, ADHD, 
schimmelinfecties en paddenstoelen. Indien u iets bij wilt dragen aan 
een van deze thema's, of aan een rubriek (zoals een boekbespreking 
of casus), of indien u andere suggesties of nuttige bijdragen voor ons 
heeft, laat het dan vooral horen! Mail naar redactie@fyto.nl of bel 
naar Tedje van Asseldonk (06-53593509). 
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Ten geleide

In deze editie worden verschillende planten besproken 
die zowel in de veterinaire als in de humane fytotherapie 
van nut (kunnen) zijn, zoals Pistacia lentiscus, Ophiopogon 
japonicus en Curcuma spp. De artikelen laten zien hoe 
beide sectoren van elkaar kunnen leren.

Het blad van Pistacia lentiscus blijkt nuttig te zijn bij parasi-
taire maagdarminfecties van schapen en geiten. De hars, 
beter bekend als mastiek, wordt in de humane fytothe-
rapie ook gebruikt bij maag-darmklachten, waaronder 
maagzweren. Van Kregten heeft hier een introductiearti-
kel over geschreven.

Nijhuis-Bouma heeft een omvangrijke review over Ophi-
opogon japonicus samengevat. De wortel van deze plant 
wordt in Zuidoost-Azië veel gebruikt, met name in de Chi-
nese traditionele geneeskunde (TCG). 

Koning bespreekt dezelfde plant, maar dan vanuit veteri-
nair oogpunt. De veterinaire Ophiopogon formula van Hui-
sheng Xie wordt vanuit de Chinese traditionele genees-
kunde onder andere toegepast bij de aandoening die in 
de TCG thirsting and wasting disease genoemd wordt.

De ontstekingsremmende werking van Curcuma spp. kan 
van nut zijn bij mensen en dieren. Dejonckheere schreef 
een review over het gebruik van kurkuma bij artrose bij 
huisdieren. Zij bespreekt onder andere problemen met 
de biologische beschikbaarheid van curcumin, de wer-
kingsmechanismen, contra-indicaties, interacties en 
bijwerkingen.

Deze keer zijn er twee klinische bijdragen opgenomen: 
een uit de humane en een uit de veterinaire praktijk. Die-
renarts Oudendorp doet verslag van een kleine praktijk-
proef waarbij kleimineralen werden ingezet om kalverdi-
arree te voorkomen. Hoogsteen bespreekt een (humane) 
casus waarin fytotherapie werd toegepast bij artrose en 
neuropathie in de voet.

Uiteraard zijn er de vaste rubrieken, zoals de column van 
Van Asseldonk, over de Nederlandse volkscultuur op 
kruidengebied. De tuincolumn van Van Hoof gaat deze 
keer over zilverschoon. In de rubriek Kletsica bespreekt 
Van Kregten een nieuwsbericht van RTL Nieuws, dat van 
curcumin-onderzoek een sprookje maakt. 
Drie redactieleden gingen in gesprek met K. Hüsnü Can 
Başer en G. Buchbauer, winnaars van de J.A. Duke-prijs 
van 2016 voor hun Handbook of Essential Oils: Science, 
Technology, and Applications. 

Naast de vaste rubrieken is er nog aandacht voor de inter-
nationale beurs voor medicinale en aromatische planten 
(MAP EXPO) in Eindhoven, waarbij de NVF een actieve rol 
had. We besluiten zoals gewoonlijk met het NVF-nieuws.

Wij wensen u weer veel leesplezier en ontvangen graag 
uw reacties.

Tedje van Asseldonk
Maaike van Kregten
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Geurige tranen die vrolijk maken, 
troosten en genezen1

De mastiekboom (Pistacia lentiscus L.) is een struik of boom uit de 
pruikenboomfamilie (Anacardiaceae) die wijdverspreid voorkomt 
in mediterrane kustgebieden, Portugal en tropisch Afrika. Op het 
Griekse eiland Chios bestaat een cultivar, Pistacia lentiscus var. 
chia (Desf. ex Poiret) DC., waaruit de bekende hars mastiek wordt 
gewonnen. Chios is sinds de middeleeuwen de belangrijkste mas-
tiekproducent en het eiland exporteert Chios Mastiha over de hele 
wereld. Het is door de EU bestempeld als een Protected Designation 
of Origin [1,2].

OUDHEID

Mastiek was al bekend in de late steentijd [2]. De eerste vermel-
dingen van de medicinale effecten van Chios-mastiek zijn echter 
afkomstig van oud-Griekse artsen, zoals Hippocrates, Dioscorides, 
Galenus en Theophrastos. Zij raadden het gebruik ervan aan voor 
een verscheidenheid aan indicaties, van indigestie, maagkramp, 
dyspepsie, maagzweer en chronische hoest tot ‘problemen met 
bloed’. Ook werd het gebruikt als kalmerend middel. Het zou bijdra-
gen aan een goede werking van het maag-darmstelsel en maagpijn 
verhelpen. Het werd gebruikt bij (maag)spierzwakte en ontstekin-
gen van de maag, darm en lever, om het lichaam en gezicht te rei-
nigen en als kauwgom om de tanden schoon te maken en de adem 
te verfrissen. De etherische olie, mastiekolie, heeft samentrekkende 
eigenschappen en werd onder andere gebruikt bij aandoeningen 
van de baarmoeder. Mastiek wordt ook regelmatig vermeld in veel 
Europese farmacopees tussen de 16e en de 18e eeuw [1].

HUIDIGE TIJD

Tegenwoordig is mastiek een ingrediënt in de Griekse keuken, maar 
ook in kauwgom en parfum. Daarnaast wordt het gebruikt in de 
tandheelkunde, in cosmetische en mondverzorgende producten 
en in verzorgingsproducten in het algemeen. De hars is weten-
schappelijk onderzocht, waarbij het meestal P. lentiscus var. Chia 
betreft [1].

Klinische onderzoeken laten zien dat mastiek de concentratie 
van Helicobacter pylori kan verminderen en daarmee werkzaam is 
tegen gastritis en maagzweren die door deze bacterie veroorzaakt 
kunnen worden. Het verlicht symptomen die daarmee 
gepaard gaan zoals maagpijn, (maag)
zuurbranden en boeren. 
Algemene symp-

tomen waarop mastiek ook een duidelijk effect heeft zijn onder 
andere: maagpijn in het algemeen, maagpijn door psychische span-
ningen, doffe pijn in de bovenbuik en zuurbranden. Mastiek verbe-
terde de klachten van functionele dyspepsie na drie weken behan-
delen in vergelijking met een placebo [1].

Het gebruik van de hars als kauwgom vermindert ongewenste bac-
teriële groei in het speeksel, met name Streptococcus mutans en Lac-
tobacillus spp., waardoor het de vorming van tandplak tegengaat en 
preventief gebruikt kan worden tegen gaatjes. Het helpt bij wond-
genezing en vernieuwing van de huid zonder ongewenste bijwer-
kingen zoals irritatie, jeuk enzovoort. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
mastiek een belangrijke regulator van het immuunsysteem kan zijn 
bij de ziekte van Crohn. Het lijkt er tevens op dat het cholesterol- en 
bloedsuikerwaardes verlaagt. Mastiek wordt goed verdragen [1]. Er 
zijn geen bijwerkingen, vergiftigingen of interacties met medicij-
nen aangetroffen in klinische onderzoeksliteratuur en case studies. 

MAAIKE VAN KREGTEN | De hars van Pistacia lentiscus ofwel mastiek is een uniek product met vele toepassingen die sinds de 
oudheid vrijwel niet veranderd zijn. Moderne, klinische onderzoeken bevestigen dit oude gebruik en de EMA (European 
Medicines Agency) heeft het de status van traditioneel kruidengeneesmiddel gegeven. Het heeft een antimicrobiële, 
ontstekingsremmende en antioxidatieve werking en is effectief bij aandoeningen van het spijsverteringssysteem. Bij 
schapen en geiten helpt het blad van de mastiekboom tegen parasitaire infecties.

SAMENSTELLING

Mastiek is een oleoresine en bestaat onder andere uit 
natuurlijke polymeren, mono-, tri- en sesquiterpenen, poly-
fenolen, fytosterolen, vluchtige oliën (mastiekolie) en spe-
cifieke inhoudsstoffen als (iso)mastiekzuur. In totaal zijn er 
meer dan tachtig inhoudsstoffen geïdentificeerd, maar vele 
zijn nog onbekend [1].

VERVUILING

Echte mastiek is geel tot geelachtig groen en heeft de 
vorm van ronde tot peervormige tranen met een diameter 
van ongeveer drie mm. De tranen zijn broos, maar worden 
kneedbaar wanneer er op gekauwd word. Mastiek kan 
vervuild zijn met sandrak of sandarak (Tetraclinis articulata 
(Vahl) Mast.), maar deze hars heeft een andere vorm, geur en 
smaak en wordt niet kneedbaar [1, 6]. 

1 “Chios mastiha: A tear that gladdens, scents, comforts, cures!” Uit: Chios Mastiha: 
Medical and Scientific Reports, een brochure van de Chios Mastiha Growers Association.

AFBEELDING | Mastiekboom (Pistacia lentiscus) Foto Maaike van Kregten
ZIE OOK DE OMSLAG: Harswinning mastiekboom (Pistacia lentiscus). Toto Mundo-cz
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DOSERING

Een dagdosering tot 2 gram komt overeen met doseringen die in 
klinische onderzoeken zijn gebruikt. De EMA raadt de volgende 
doseringen aan voor mastiekpoeder: oraal gebruik: 0,35 - 0,5 g 
drie  à vier keer per dag, gedurende twee weken. Voor uitwendig 
gebruik: crème met 9-11% mastiekpoeder, tot drie keer per dag, 
dun aangebracht, gedurende een week [1]. 

VETERINAIR GEBRUIK VAN BLAD 
VAN DE MASTIEKBOOM

Er zijn onderzoeken gedaan naar antiparasitaire effecten van het 
blad van de mastiekboom. Deze zijn onder andere geïnspireerd 
door etnoveterinair onderzoek, zoals in een bepaalde streek in 
Israël. Herders ter plaatse geven geiten die gespeend worden en 
die diarree hebben mastiekboomblad te eten, of binden ze vast in 
de buurt van deze struik [5].

Mastiekboomblad lijkt de 
vruchtbaarheid van wormen en 

coccidiën aan te tasten
Dit vermeende antiparasitaire effect is in verschillende onder-
zoeken bestudeerd en uitgezocht werd in hoeverre looistoffen 
daar een rol in spelen. Bij alle hieronder vermelde onderzoeken 
werden een controlegroep en meerdere testgroepen gebruikt, 
die elk een andere plant naast de voeding aangeboden kregen, 
waaronder mastiekboomblad. De rol van looistoffen werd onder-
zocht met een looistofbindend middel. Manolaraki et al. infec-
teerden lammeren met larven van Haemonchus contortus en Tri-
chostrongylus colubriformis (rondwormen). Zij gebruikten bij hun 
onderzoek poeder van mastiekboomblad [3]. Landau et al. hebben 
hun onderzoek uitgevoerd met twee verschillende geitenrassen, 
namelijk Damascus en Mamber. Ze infecteerden pasgespeende 
geitjes met larven van de maag-darmwormen Teladorsagia cir-
cumcincta, Trichostrongylus colubriformis en Chabertia ovina [4]. 
Markovics et al. bestudeerden het effect van mastiekboomblad op 
spontaan geïnfecteerde geitjes met (ongedefinieerde) Coccidia. In 
de laatste twee onderzoeken mochten de geiten zoveel mastiek-
boomblad eten als ze wilden [5].

De uitkomsten waren vergelijkbaar: hoewel er niet minder para-
sieten werden geteld, was het aantal eitjes of oöcysten* in de 
feces drastisch afgenomen. Het leek erop dat de plant de vrucht-
baarheid van wormen en coccidiën aantastte [3-5]. Landau et al. 
observeerden dat het aantal eitjes steeg wanneer er gestopt werd 
met het aanbieden van het mastiekboomblad, wat suggereert dat 
het middel een omkeerbare onvruchtbaarheid van de parasieten 
veroorzaakt [4]. Markovics et al. geven aan dat het erop lijkt dat er 
een hogere dosis looistoffen nodig is voor het bestrijden van coc-
cidiose dan voor een wormeninfectie [5].

Looistofrijke planten leken in eerdere onderzoeken een wormver-
drijvend effect te hebben. Mastiekboom bevat veel looistoffen. 
Alle onderzoekers concluderen dat deze verbindingen een grote 
rol spelen, maar mogelijk speelt er nog meer. Volgens Manolaraki 
et al. zijn het met name de gecondenseerde looistoffen die het 
effect bewerkstelligen. Daarnaast houden ze er rekening mee dat 
andere inhoudsstoffen ook een rol spelen, bijvoorbeeld vluchtige 

oliën. Landau et al. concluderen dat ook het brede scala aan terpe-
nen mede verantwoordelijk kan zijn, individueel of in synergie met 
de looistoffen. In de vorige diereneditie van dit tijdschrift stond de 
stelling ter discussie dat alleen gecondenseerde looistoffen een 
antiparasitair effect hebben: het is mogelijk dat condenserende 
flavonoïden met antioxidatieve en oestrogene werking hiervoor 
minstens zo belangrijk zijn, net als aromatische stoffen [7].

Amit et al. hebben het spontane gebruik van mastiekboomblad 
door twee geitenrassen in een gecontroleerde omgeving bestu-
deerd [8]. Geiten blijken dit blad vooral in de herfst in grote hoe-
veelheden te eten, wanneer de kans op infectie met maag-darm-
parasieten het grootst is. Dit doen ze ondanks het feit dat de 
aanwezige looistoffen de eiwitopname verminderen en dit ze 
mogelijk kan ontmoedigen om te grazen. De onderzoekers obser-
veerden verlichting van symptomen, maar zagen tevens dat het 
eten van de mastiekboom nadelige effecten op de eiwitstofwis-
seling had bij gezonde geiten. Ze vermoeden dat de twee onder-
zochte rassen elk op een andere manier baat hebben bij de ant-
helmintische werking van looistofrijke planten. Damascusgeiten 
consumeren deze planten regelmatig, waardoor er sprake zou 
kunnen zijn van een preventief effect, dat echter een metabool 
nadeel heeft (minder eiwitopname in een looistofrijk dieet). Voor 
dat laatste zijn de Mambergeiten misschien gevoeliger en zij 
beperken daardoor wellicht de consumptie van anthelmintische 
planten tot periodes van besmetting [8].

CONCLUSIE

Moderne onderzoekstechnieken bevestigden het traditioneel 
gebruik van mastiek bij een breed scala aan klachten en aandoe-
ningen van mond tot darm en in verzorgingsproducten. Mastiek 
heeft een antimicrobiële, ontstekingsremmende en antioxida-
tieve werking en helpt bij wondgenezing en regeneratie van de 
huid. Bij schapen en geiten is gebleken dat mastiekboomblad een 
waardevolle toevoeging kan zijn bij het bestrijden van parasieten. 
Dit lijkt vooral nuttig wanneer de dieren zelf kunnen bepalen wan-
neer en hoeveel ze ervan eten.

* Infectieus stadium van intracellulaire parasieten, zoals Coccidia.  
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Kurkuma en curcumin bij artrose in 
de diergeneeskunde: een overzicht

BIOLOGISCHE BESCHIKBAARHEID

Niet alleen heeft curcumin een geringe oplosbaarheid in water, 
het wordt ook nog snel gemetaboliseerd en geëlimineerd. Hier-
door is de biologische beschikbaarheid zeer laag. Dit kan wellicht 
voor bepaalde dieren, dankzij microbiologische fermentatie in de 
pens (herkauwers) of endeldarm (paard), minder gelden, maar kli-
nisch bewijs moet hiervoor nog geleverd worden [2]. 

Er is een aantal oplossingen voor de verhoging van de biologi-
sche beschikbaarheid van curcumin bedacht. Hiertoe kan men 
curcumin:

- in spijsolie oplossen en die innemen – hierdoor wordt directe 
absorptie door chylomicronen in het lymfesysteem mogelijk;

- combineren met piperine (of verse zwarte peper) waardoor de 
snelle metabole omzetting van curcumin wordt geremd;

- in nanopartikeltjes in polylactic-co-glycolic acid verpakken en 
deze innemen;

- in liposomen verpakken;
- in cyclodextrinen (cyclische oligosachariden) verpakken en zo 

innemen.

(De drie laatstgenoemde technische opties zijn recent besproken 
in dit tijdschrift [3], de tweede optie in 2008 [4] – red.)

VEILIGHEID

Opname van 2,5 gram geelwortel per dag in de voeding (dit is 
circa 100 mg curcumin) heeft nooit tot problemen geleid. Wel is 
voorzichtigheid geboden bij het gelijktijdig gebruik van reguliere 
medicatie. De metabolisatie hiervan via de enzymen cytochroom 
P450, glutathion-S-transferase en UDP-glucuronosyltransferase 
wordt geremd, dus plasmaspiegels van medicijnen als digoxine, 
NSAIDs, cyclosporinen en antistollingsmiddelen kunnen daardoor 
gevaarlijk stijgen. Daarnaast kan curcumin ijzer binden. IJzerdefici-
entie door curcumin werd gezien bij knaagdieren op een ijzerarm 
dieet. De klinische betekenis van deze waarneming is nog ondui-
delijk. Er is verhoogde carcinogene activiteit in de dunne darm van 
ratten en muizen gezien bij langdurige toediening van curcumin. 
Dit lijkt in tegenspraak met de epidemiologische gegevens bij 
mensen. 

Een toename in galblaascontracties en maagzuurproductie zijn 
veelgeziene bijwerkingen waar de dierenarts zeker alert op moet 
zijn, vooral bij een voorgeschiedenis van gastrointestinale patho-
logie. Dit geldt ook voor galstenen die vaker bij bepaalde hon-
denrassen (poedel, schnauzer en Sheltie) voorkomen. Overigens 
wordt curcumin ook preventief ingezet tegen galstenen. 

Bij diabetespatiënten moet rekening worden gehouden met de 
bloedsuikerverlagende werking, en bij operaties met de antistol-
lingswerking van curcumin. Dit laatste met name bij Duitse her-
ders, dobermanns, poedels, golden retrievers en Shelties. Deze 
effecten kunnen in andere situaties juist gewenst zijn en een 
reden vormen om curcumin preventief in te zetten. Verder kan het 
oxalaatgehalte in de urine verhoogd worden, waardoor hiervoor 
gevoelige dieren eerder nierstenen kunnen krijgen. De honden-
rassen dwergschnauzer, Lhasa Apso, Yorkshire terriër, bichon frisé, 
shih tzu en dwergpoedel staan hierom bekend. 

Uit de praktijk wordt gerapporteerd dat sommige honden door 
curcuminsuppletie gaan ruiken naar kattenurine. Vaak wordt dit 
met de tijd minder, maar het is voor sommige eigenaren een reden 
om er mee te stoppen. 

WERKINGSMECHANISMEN

Van geelwortel en curcumin zijn diverse effecten in vitro en in 
dierstudies gevonden: kankerremmende, antiparasitaire, spas-
molytische, hepatoprotectieve en choleretische, ontstekingsmo-
dulerende, wondhelende, antioxidatieve en chemopreventieve 
werkingen werder eerder in dit tijdschrift besproken [4]. Er zijn 
zeer veel in vitro- en in vivo-studies gedaan die de ontstekingsrem-
mende werking van curcumin bevestigen. Zij laten zien dat drie 
artroseveroorzakende processen doeltreffend worden geblok-
keerd [1]. 

De synthese van ontstekingsgerelateerde cytokinen
Cytokinen zijn kleine oplosbare eiwitten die de activiteit van 
bepaalde celtypes bevorderen. Curcumin reduceert in vitro de 
synthese van onder andere TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 en interferon γ. 
TNF-α en IL-1β induceren de expressie van MMP’s (matrix metallo 
proteases) en COX-2. De betrokkenheid van MMP’s bij artrose is 

VEERLE DEJONCKHEERE (VERTALING/SAMENVATTING TEDJE VAN ASSELDONK) | Curcuma longa L., maar ook andere Curcuma spp. (geel-
wortel) worden wereldwijd gebruikt in de keuken en in de fytotherapie. De gele kleurstof in de wortels, curcumin, 
wordt als het belangrijkste werkzame bestanddeel gezien. Curcumin is slecht oplosbaar in water, maar lost goed op in 
vetten of olie. Het aantal onderzoeken naar de klinische effectiviteit, met name van curcumin als ontstekingsremmer, 
neemt de laatste tijd enorm toe. In 2009 waren er 34 klinische onderzoeken geregistreerd en in september 2015 noemt 
de website www.clinicaltrials.gov 124 onderzoeken die recruterend, lopend of afgesloten zijn. Er is zoveel vraag naar 
supplementen met curcumin voor paarden, dat het aanbod regelmatig onvoldoende is. Deze review beoogt profes-
sionals in de veterinaire fytotherapie een overzicht te geven van wat er bekend is over het gebruik van geelwortel en 
curcumin als ontstekingsremmer. Hierbij ligt de focus op toepassingen bij artrose.



9  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 30e jaargang, nr. 3, 2017

goed gedocumenteerd. MMP-3 wordt door artrotisch kraakbeen-
weefsel geproduceerd. Het breekt collageen en proteoglycanen 
af en activeert zelf ook weer andere collageenafbrekende enzy-
men. Curcumin onderdrukt de genexpressie voor diverse MMP’s, 
werkt dus anti-katabool en zorgt voor behoud van de gewrichts-
matrix [5]. Ook bleek curcumin in paardenkraakbeenweefsel het 
vrijkomen van glycosaminoglycaan te onderdrukken. Glycosami-
noglycaan wordt gezien als een indicator voor kraakbeenschade, 
[6].

In vivo bleek een specifiek preparaat (Curcuvet) in het dieet de 
IL-1β-genexpressie te remmen en de IL-6-productie te bevorde-
ren. IL-6 heeft een kraakbeen-beschermend effect [7].

Selectieve COX-2-remming (Cyclo-oxygenase 2)
Waar ontstekingen zijn, wordt het COX-2-enzym geactiveerd. 
Curcumin remt de genexpressie van COX-2 en ook die van het 
pro-inflammatoire enzym 5-LOX, waardoor er minder prosta- 
glandinen (PG), leukotriënen en thromboxanen gemaakt worden. 
De COX-1-expressie wordt volgens bepaalde onderzoeken niet 
geremd, echter mogelijk wel indien het gen over-expressief is, wat 
bijvoorbeeld bij ovariumtumoren een rol speelt [8].

Minder PG betekent minder kraakbeendegeneratie en gewrichts-
ontstekingen. Overigens heeft COX-2 ook belangrijke functies – 
onder andere voor de nieren – en dit geldt voor honden nog meer 
dan voor mensen. Bij mensen is men terughoudend geworden bij 
het voorschrijven van COX-2-remmers omdat er te veel cardiovas-
culaire bijwerkingen naar voren kwamen.

De AP-1- en NF-kB-route
(Activator Protein 1 en Nuclear factor kB)
De transcriptiefactoren AP-1 en NF-kB reguleren veel biologische 
en pathologische processen in de routes naar ontstekingen en 
kanker. Curcumin remt deze route [9], waardoor verderop in de 
route COX-2 en PGE2 ook weer worden geremd.

KLINISCHE STUDIES MET PAARDEN EN HONDEN

De meeste klinische studies zijn uitgevoerd bij mensen of knaag-
dieren. Slechts een paar studies betroffen paarden en honden. De 
parameters waren doorgaans de bloedwaardes voor de hierboven 
genoemde ontstekingsfactoren. Het aantal deelnemende dieren 
was in het algemeen te laag voor definitieve conclusies.

CONCLUSIE

Het gebruik van curcumin in de veterinaire praktijk wordt onder-
steund door veelbelovende laboratoriumresultaten en interes-
sante klinische anekdotes. Groter opgezette klinische studies bij 
huisdieren zijn hoognodig, met name om tot beter onderbouwde 
doseringen te komen. Aanbevolen doseringen voor curcumin lig-
gen nu in de orde van 50 tot 250 mg per dosering (driemaal daags) 
voor honden tot 1200-2400 mg/dag voor paarden.  

REFERENTIES | [1] Dejonckheere V. MRCVS. Turmeric for Osteoarthritis in Veterinary 
Medicine: a Review. Four Front sept 2016:11-6. Informatie op www.ACPAT.org [2] English, 
D. vet. Turmeric for animals. Via www.turmericlife.com.au, geraadpleegd 28 mei 2016.
[3] De Munck-Khoe LK. De opkomst van nanoformuleringen in fytoproducten. Ned Tijds 
Fytoth 2016;29(2):12-8.[4] Halkes SBA. Curcuma longa, Withania somnifera, Piper lon-
grum, Piper nigrum en Zingiber officinale; Indiase planten met potentie. Ned Tijds Fytoth 
2008;21(1):16-8.[5] Peddada KV, Peddada KV, Shukla SK, Mishra A, Verma V. Role of 
curcumin in common muscoskeletal disorders: a review of current laboratory, translatio-
nal and clinical data. Orthop Surg 2015;7(3):222-31.[6] Clutterbuck AL, Allaway D, Harris 
P, Mobasheri A. Curcumin reduces prostaglandin E2, matrix metalloproteinase-3 and pro-
teoglycan release in the secretome of interleucin 1β-treated articular cartilage. F1000Res 
2013;2-147.[7] Farinacci M, Gaspardo B, Colitti M, Stefanon B. Dietary administration of 
curcumin modifies transcriptional profile of genes involved in inflammatory cascade in 
horse leukocytes. Ital J Animal Sci 2009;8(supp2):84-86.[8] Handler N, Jaeger W, Pus-
chacher H, Leisser K, Erker T. Synthesis of novel curcumin analogues and their ealuation 
as selective cyclooxygenase-I (COX-I) inhibitors. Chem Pharmacol Bull 2007;55(1):64-71. 
[9] Csaki C, Mombasheri A, Shakibaei M. Synergistic chondroprotective effects of 
curcumin and resveratrol in human articular chondrocytes: inhibition of IL-1β-induced 
NFκB-mediated inflammation and apoptosis. Arthritis Res Ther 2009;11(6):165.

Veerle Dejonckheere is veterinair chiropractor, 
acupuncturist en fytotherapeut. 
www.integratedveterinarycare.co.uk

AFBEELDING 1 | Geelwortel (Curcuma sp.) (Foto: Thamizhpparithi Maari, Wiki CC)

Het hier vertaalde en samengevatte overzichtsartikel verscheen in september 
2016 in Four Front, het tijdschrift van ACPAT, de beroepsvereniging van dierfysio-
therapeuten in het Verenigd Koninkrijk [1].

AFBEELDING 2 | Geelwortelplantage (Foto: ABHIJEET, Wiki CC)
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TUINCOLUMN | THEA VAN HOOF | Ik ken het 
mooie zilverschoon van de wegbermen in 
de Ooijpolder bij Nijmegen, waar ik gestu-
deerd heb. Toen ik uit die omgeving weg-
ging, zag ik het plantje echter nog maar 
zelden. Het stond op mijn verlanglijstje 
van planten voor mijn kruidentuin in de 
Achterhoek, maar in deze omgeving groeit 
het nergens in het wild. Waar moest ik nu 
zilverschoon vandaan halen?
Gelukkig had ik een vriendin die verhuisde 
naar een boerderijtje in de uiterwaarden 
van de IJssel. Op de kleigrond rond haar 

nieuwe huis struikelde je over het zilverschoon. Ik heb er wat van 
uitgegraven en meegenomen. Mijn vriendin waarschuwde me 
nog: 'Weet waar je aan begint; het is een onkruid waar je nooit 
meer van af komt.'

Ik was daar niet zo bang voor. Zilverschoon is een plant van natte 
kleigronden. Hij komt veel voor in grasland, zelfs als dat vertrapt 
wordt door vee. Dieren op boerenerven eten er ook van, vooral 
ganzen schijnen er van te houden; vandaar de naam anserina. 
Op de schrale zandgronden in de Achterhoek komt de plant van 
nature niet voor en daarom verwachtte ik geen ernstige overlast 
door woekerend onkruid.

Zilverschoon behoort tot de rozenfamilie (Rosaceae), net als de 
aardbei. En net als de aardbei heeft deze plant uitlopers: lange 
stengels die over de grond groeien en nieuwe planten vormen op 
plaatsen waar ze de grond raken. Zo kan de plant zich verspreiden 
over een steeds groter gebied. Dat is ook de reden waarom deze 
plant als onkruid gevreesd is: hij blijft niet op één plek staan, maar 
breidt zich gestaag uit. 

Ik heb direct maatregelen genomen om te voorkomen dat zilver-
schoon in andere plantenbedden kon binnendringen. Rondom 
het zilverschoonbed heb ik latjes van 7 cm breed in de grond 
gezet als schotjes. De latjes zitten ongeveer twee centimeter in 

Zilverschoon (Potentilla anserina)

de grond, en steken er ongeveer vijf centimeter boven uit. Hier-
door kunnen de uitlopers niet buiten het bed wortelen en blijft de 
zilverschoon op de plaats, die ik de plant heb toegewezen. Voor 
andere planten met dit soort uitlopers, zoals munt, werkt deze 
methode ook prima.

Na een paar jaar zag ik dat de zilverschoon begon te kwijnen. 
Vooral midden in het bed kwamen de planten na de winter nau-
welijks nog tot ontwikkeling. Aan de randen, dicht tegen de 
schotjes aangedrongen, groeiden nog wel fraaie planten. Het is 
met zilverschoon precies als met andere planten die van nature 
de neiging hebben te 'zwerven' door de tuin: ze hebben behoefte 
aan verse grond. Sluit je zo'n plant op, zoals ik heb gedaan met de 
schotjes, dan gaat hij uiteindelijk dood. Elke drie jaar moet ik de zil-
verschoon een heel nieuw bed geven. Ik verplaats dan de schotjes 
naar het nieuwe bed, steek enkele gezonde planten uit en zet die 
midden in het nieuwe bed neer. Het oude bed spit ik dan om. In 
mijn geval, waar zilverschoon zich van nature niet echt thuis voelt, 
is dat afdoende. Zo zwerft de zilverschoon dus, gecontroleerd en 
gestuurd door mij, toch nog door de hele kruidentuin.

Hoewel het een klein plantje is dat een fijne, tere indruk maakt, 
is het toch heel taai. Je kunt er over lopen zonder het te bescha-
digen. De uitlopers zijn ook letterlijk taai: het valt niet mee om ze 
in kleine stukjes te snijden, als je er een tinctuur van wilt maken. 
Alleen de gele bloemetjes doen zich kwetsbaar voor: ze gaan 's 
avonds en bij slecht weer dicht.

Zilverschoon is een plant die rijk is aan looistoffen. Het wordt wel 
ingezet als spoelmiddel bij witte vloed, maar ook als gorgelmid-
del voor mond- en keelholte. Voor dit laatste doel is de combina-
tie met salie (Salvia officinalis L.) heel geschikt. De smaak van dit 
mengsel is aangenaam. In oudere literatuur kom je zilverschoon 
ook tegen in recepten voor dysmenorrhoe (menstruatiekrampen) 
[1].

REFERENTIE | 1. Van Hellemont J. Fytotherapeutisch compendium. Bohn Stafleu Van Log-
hum, Houten/Zaventem 1988: 470-71. 
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Brandnetel
(Urtica dioica en U. urens L.) 

TUINCOLUMN | THEA VAN HOOF | Ik heb een 
grote kruidentuin, waar ik een heleboel 
geneeskrachtige planten teel. Ze staan op 
afgebakende bedden, netjes in rijen zodat 
ik er gemakkelijk tussendoor kan schoffe-
len. Tussen de bedden zijn paadjes om te 
kunnen oogsten en wieden. Er zijn ook krui-
den die ik niet in mijn kruidentuin plant of 
zaai: de zogenaamde onkruiden. Een goed 
voorbeeld is de grote brandnetel (Urtica 
dioica L.). Hij groeit vaak op ruige plekken, 
omgewoelde aarde, hopen puin of ongeor-
ganiseerde en structuurloze grond. Vaak is 

dat juist in de buurt van mensen, want het zijn meestal mensen die 
de grond omgewoeld hebben. 

Naast de keurig aangeharkte kruidentuin heb ik ook een hakhout-
bosje. Langs de rand van dit bosje groeit en bloeit de brandne-
tel uitbundig. Met zijn sterke taaie wortels probeert de plant van 
daaruit mijn tuin in te groeien; vandaar dat ik de hele zomer bezig 
ben de plant binnen de perken te houden (eigenlijk dus juist bui-
ten de perken). In de herfst, als het gaat vriezen, verdwijnen de 
bovengrondse delen van de plant. Alleen het wortelstelsel blijft in 
de grond in leven. In het voorjaar is de brandnetel een van de eer-
ste planten die nieuwe bladeren vormt vanuit die wortels. Zelfs als 
het nog elke nacht vriest, kun je al jonge brandnetelbladeren vin-
den. Kennelijk zitten deze jonge topjes zó vol met mineralen, dat 
ze niet zo snel bevriezen. Juist die mineralenrijkdom maakt deze 

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

groene blaadjes tot een waardevol voedingsmiddel, in een tijd dat 
er weinig verse seizoensgroenten zijn. 

De hele maand april is bij mij gewijd aan de oogst van brandne-
tels. Regelmatig trek ik er met mijn mandje en mijn handschoenen 
op uit, om de jonge toppen te plukken. Er groeien vanzelf weer 
nieuwe, dus ik kan op dezelfde plek steeds opnieuw oogsten. Ik 
pluk alleen het topje van de plant dat boven de grond uit komt, 
met twee paar blaadjes. Deze brandneteltopjes droog ik om er 
later thee van te zetten, of ik verwerk ze in zalf. Als de dagen langer 
en warmer worden, groeit de brandnetel zo hard dat ik het met 
plukken niet meer kan bijbenen. De plant strekt zich en maakt zijn 
lange, vezelige stengels met bovenin de karakteristieke aartjes 
met groengele bloemetjes. Hij is voor mij dan niet meer zo inte-
ressant, maar wel voor de vlinders! Brandnetel is een belangrijke 
voedselplant voor veel rupsen. 

Minder algemeen is de kleine brandnetel, Urtica urens L. Niet 
alleen is deze plant veel kleiner dan de grote brandnetel, boven-
dien is hij veel neteliger. Grote brandnetel heeft brandharen op 
de bovenkant van de bladeren, kleine brandnetel heeft ze overal. 
Kleine brandnetel vind ik vooral in mijn moestuin: vooral aan het 
einde van de zomer kiemt dit plantje massaal en staan er grote 
stukken moestuin opeens vol met kleine brandneteltjes. Ik vind 
dat niet echt een probleem. Het is een zeer krachtig plantje, dat 
op dezelfde manier gebruikt kan worden als de grote brandnetel. 
Het voornaamste verschil is dat ik in dit geval het hele kruid (dat 
wil zeggen: de bovengrondse delen van de plant) in volle bloei kan 
gebruiken. Wel zijn bij het plukken de handschoenen nog belang-
rijker. Soms prikt de kleine brandnetel er dwars doorheen. Ook dat 
is geen ramp. Er is een volkswijsheid die zegt dat regelmatig prik-
ken aan brandnetel preventief werkt tegen reuma en het is in elk 

geval bewezen effectief tegen duim-artritis [1]. 

REFERENTIE | [1] Randall C, Randall H, Dobbs F, Hutton C, Sanders H. 
Randomized controlled trial of nettle sting for treatment of 

base-of-thumb pain. J Royal Soc Med 2000;93(6):305-309. 
Samenvatting in: Ned Tijds Fytoth 2001;(14)2:19-23.

AFBEELDING | Brandnetel (Urtica sp.). 
Foto Thea van Hoof

AFBEELDING | Zilverschoon (Potentilla anserina)



11  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 30e jaargang, nr. 3, 2017

Kletsica
Sprookjes en spraakverwarring: kurkuma en curcumin

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 gewaar-
schuwd voor een ongezouten visie, waarbij echter op elke slak zout gelegd zal worden!

In januari 2017 publiceerde RTL Nieuws een arti-
kel met de titel Geneeskrachtige werking kurkuma 
gevaarlijk sprookje [1]. Dit spreekt tot de verbeel-
ding. Het lezen van deze titel roept beelden op 
van een kurkumawortel in ridderharnas, die tot 
op de tanden gewapend is. Klaar voor de aanval. 
Gelukkig zit ‘ie in een potje. 

De titel blijkt een verkeerde vertaling te zijn van een uitspraak 
van Michael Walters in een interview dat hij heeft gegeven aan 
het bekende wetenschappelijke tijdschrift Nature [2]. Walters is 
mede-auteur van een overzichtsartikel over curcuminonderzoek 
in het Journal of Medicinal Chemistry (JMC) [3]. De auteurs stellen 
dat curcumin (een belangrijke inhoudsstof van kurkuma) een zeer 
onwaarschijnlijke lead compound is in de zoektocht naar genees-
middelen. Ze bespreken problemen met het onderzoeken van 
deze stof, zoals de slechte biologische beschikbaarheid en ondui-
delijke meetmethoden. Tevens geven zij adviezen hieromtrent. 

Walters uitspraak in Nature was: “Curcumin is a cautionary tale”. De 
correcte vertaling van cautionary tale is echter ‘waarschuwend ver-
haal’ en niet ‘gevaarlijk sprookje’. Het doel van dit overzichtsartikel 
is dan ook om te waarschuwen voor de problemen die zich kun-
nen voordoen bij curcuminonderzoek, in de hoop die te kunnen 
voorkomen en zo onderzoeksgeld beter te kunnen besteden. Het 
doel was niet om te waarschuwen tegen de al dan niet bestaande 
geneeskracht van kurkuma, zoals de RTL-redactie het met haar 
titel doet voorkomen.

Hiermee houdt de spraakverwarring echter nog niet op. Het RTL 
Nieuws-artikel heeft het over ‘kurkuma’ en ‘de plant’ en noemt 
curcumin niet. Het artikel meldt bijvoorbeeld: “In het grootste ver-
gelijkende onderzoek tot nu toe naar alle studies over kurkuma, 
concluderen de onderzoekers dat er géén bewijs is voor specifieke 
therapeutische voordelen.” Walters et al. hebben deze conclusie 
echter getrokken op basis van onderzoeken met zuivere curcumin 
of mengsels van curcuminoïden. Zij geven aan dat ze juist niet 
proberen om “de potentiele therapeutische effecten van het nog 
veel complexere kurkumapoeder of -extract” in het genoemde 
overzicht te behandelen [3]. Curcuma spp. (kurkuma of geelwortel) 
bevat namelijk naast curcumin, nog ruim 95% aan andere stoffen, 
waaronder verschillende inhoudsstoffen die medisch gezien ook 
interessant zijn. Bovendien is het mogelijk dat al die stoffen in 
samenwerking met elkaar een ander effect geven dan curcumin 
alleen. Het is dus niet mogelijk om, zoals RTL doet, uitspraken over 
curcumin direct te betrekken op alle kurkumabereidingen.

En dan het sprookje van de geneeskrachtige werking. RTL con-
cludeert dat kurkuma geen geneeskracht heeft en dat enig effect 

te danken is aan een placebo-effect. Deze uitspraak is gebaseerd 
op een passage in een artikel in Quarz India, een van de bronnen 
van het RTL-artikel [4]. Dit artikel stelt dat het effect dat kurkuma 
(!) heeft op bijvoorbeeld keelpijn, net zo goed een placebo-effect 
kan zijn. Hier worden kurkuma en curcumin ook weer door elkaar 
gehaald en gaat Quarz India voorbij aan de chemische complexi-
teit van de geelwortel. De auteurs van het JMC-artikel zelf stellen 
dat vanwege de onderzoeksproblemen die curcumin met zich 
meebrengt, “holistische benaderingen die rekening houden met 
de farmacodynamische en/of farmacokinetische complexiteit van 
kurkuma en zijn brede basis in traditionele geneeswijzen en voe-
ding, in aanmerking moeten worden genomen voor toekomstig 
onderzoek” [3]. Hiermee geven ze aan juist wel uit te gaan van een 
geneeskrachtige werking van traditionele kurkumabereidingen. 
Bovendien adviseren ze onderzoekers om meer gebruik te maken 
van de traditionele kennis, want wat voor curcumin geldt, hoeft 
niet ook voor kurkuma te gelden. Je kunt dus nog steeds met een 
gerust hart je potje kerriepoeder opendoen, zonder bang te zijn 
dat je vinger wordt afgehakt door een miniatuurzwaard.

Daarnaast is het nog maar helemaal de vraag of Walters et al. wel 
het laatste woord hebben. Een internationale curcumin-onder-
zoeksgroep onder leiding van Michal Heger geeft bijvoorbeeld 
aan dat de review in het JMC alleen over orale curcumin-formu-
leringen gaat, en niet om bijvoorbeeld liposomale formuleringen 
voor intraveneuze toediening. Zij stellen tevens dat de gebruikte 
onderzoekstechnologie wellicht niet past bij een stof zoals curcu-
min. De technologie zou (mede) voor vals-negatieve resultaten 
kunnen zorgen en curcumin zou op basis daarvan niet als onwerk-
zaam afgedaan mogen worden. Want, zo stellen zij, er zijn wel 
degelijk veelbelovende resultaten [5].

Duidelijk is dat het artikel van RTL Nieuws het beste met een snufje 
zout, of in dit geval peper genomen kan worden, om de opname 
ervan te verbeteren.  

REFERENTIES | [1] RTL Nieuws. Geneeskrachtige werking kurkuma ‘gevaarlijk sprookje’. 
www.rtlnieuws.nl/gezondheid/geneeskrachtige-werking-kurkuma-gevaarlijk 
-sprookje 13 januari 2017. [2] Baker M. Deceptive curcumin offers cautionary tale for che-
mists. Nature 2017;541(7636):144-145. [3] Nelson KM, Dahlin JL, Bisson J, Graham J, Pauli 
GF, Walters MA. The essential medicinal chemistry of curcumin. J Med Chem. 2017; 60 
(5):1620-37. [4] Rathi A. Forget what you’ve heard: Turmeric seems to have zero medicinal 
properties. Quartz India. https://qz.com/883829/a-large-scientific-review-study-shows-
that-curcumin-in-turmeric-has-no-medicinal-properties/ 12 januari 2017. [5] Heger M. 
Drug screening: Don’t discount all curcumin trial data. Nature 2017;543(7643):40. (Com-
mentaar op 3, red.)

Auteursgegevens: zie pagina 6.
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Het gebruik van kleimineralen 
in de diergeneeskundige praktijk

GEBRUIK VAN KLEIMINERALEN

Niet elke soort klei is geschikt in de diergeneeskunde. Werkzame 
soorten klei zijn te verdelen in twee groepen: de fylosilicaten en 
de tectosilicaten. Fylosilicaten zijn opgebouwd uit laagjes klei. 
Tectosilicaten bestaan uit een soort ‘zeskant’ met daarin een 
holte. Omdat kleimineralen geladen zijn, kunnen ze bijvoorbeeld 
water maar ook toxines vasthouden (werking als kationwisselaar, 
[2]). Kleimineralen worden zowel oraal als topicaal gebruikt. Oraal 
worden ze toegepast tegen diarree [3], voor gastro-intestinale 
bescherming of om bacteriën, virussen en toxines [4,5] te binden. 
Topicaal worden kleimineralen gebruikt als dermatologische 
bescherming en ter behandeling van wonden [6]. 

Kleimineralen of combinaties van kleimineralen hebben invloed 
op: 
- Het binden van toxines van E. coli [6,7,8]

- Het binden van mycotoxines [9]

- Het binden van virussen [10,11,4]

- De gastro-intestinale bescherming (door een beschermend 
laagje over de muceuze membraam te vormen [6])

- Het verbeteren van de eiwitvertering door opvangen en afge-
ven van ammoniak [6]

- Het verbeteren van de de zetmeelvertering door de katalysator-
functie van de kleimineralen [12]

- De verhoging van onder andere de hemoglobinewaarde door 
de afgifte van ijzer in de darmen [13]

Verschillende onderzoeken naar het toedienen van kleimineralen 
bij geiten, koeien en varkens laten een verhoging van de groei en/
of melkgift zien [2,9,12,14].

PRAKTIJKPROEF KALVERDIARREE

Kleimineralen zouden helpen om kalverdiarree te voorkomen. In 
een zelf uitgevoerde proef kregen 17 kalveren vanaf dag 0 tot dag 
14 ongeveer driemaal daags 8 tot 10 gram Impactpoeder in hun 
voeding. Impactpoeder bestaat uit een combinatie van kleimine-
ralen. Deze proef kon helaas niet de gewenste wetenschappelijke 
opzet krijgen vanwege gebrek aan tijd en geld. De bedoeling van 
deze proef was om met weinig kosten te onderzoeken of er een 
verschil was tussen de proef- en de controlegroep. Dit om even-
tueel later de proef te herhalen met een meer wetenschappelijke 
opzet. 

De kalveren kregen bij de geboorte een ijzerinjectie van 5 cc in de 
spier (1000 mg als ijzerdextraan). Ze werden gehuisvest in schone 
eenlingboxen en verdeeld in twee groepen, waarbij A de proef-
groep en B de controlegroep was. De dieren werden direct na de 
geboorte aan deze groepen toegewezen. Er werd bijgehouden of 
het kalf dunne mest kreeg of melk liet staan. Ook werd gekeken 
of het kalf goed of matig gegroeid was. Als een kalf dunne mest 
kreeg, werd het dier behandeld met Feedmix of Boviferm. 

Resultaten worden weergegeven in tabel 1.

Na deze test is een aantal zakken kleimineralen afgegeven op circa 
twintig andere veehouderijen om te zien hoe de veehouders het 
gebruik hiervan ervoeren. Na gebruik van de kleimineralen gedu-
rende ongeveer een jaar waren op drie na alle veehouders posi-
tief over het product. De redenen om te stoppen met het gebruik 
waren: de drinkemmers werden zwart door de klei of diarree 
die bleef voorkomen onder de kalveren. Eén veehouder stopte 
omdat hij van een kalverhandelaar begreep dat de handelaar ooit 
had gehoord dat de darmen van kalveren ‘dicht gingen zitten’ 
bij kleiconsumptie. Bij bedrijven waar diarree onder de kalveren 
bleef voorkomen, is gekeken naar mogelijke oorzaken. Daaruit 
bleek dat deze bedrijven melkpoeder van een wat mindere kwa-
liteit aan de kalveren gaven (zonder magere melkpoeder), veel te 

AART OUDENDORP | Over het gebruik van kleimineralen in de diergeneeskunde is veel onbekend. Toch worden kleimine-
ralen al eeuwenlang gebruikt [1]. Juist nu in de diergeneeskunde het belang van preventie wordt benadrukt, biedt het 
gebruik van kleimineralen op het preventieve vlak interessante mogelijkheden.

AFBEELDING 1 | Model van fylosilicaat (Wiki cc)

GEBEURTENIS: A (BEHANDELD) 

N=8 

B (CONTROLE) 

N=9

DUNNE MEST GEHAD 5 6

BEHANDELING TEGEN 
DIARREE

1 6

BOVENGEMIDDELDE GROEI 4 2

DOOD 0 1

TABEL 1 | Productieresultaten bij twee groepen kalveren, wel en niet behandeld met kleimineralen 
(driemaal daags 9 (+/- 1) gram).
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weinig melk aan de kalveren gaven of dat er sprake was van een 
Cryptosporidium-infectie. 

Het lijkt er dan ook op dat het inzetten van kleimineralen een 
goed en goedkoop middel is bij de kalveropfok, dat kan bijdragen 
aan verminderd antibioticumgebruik. Bij preventief voeren zijn er 
veel minder problemen bij de kalveren. De betrokken veehouders 
zelf gaven aan dat het financieel zeer goed uit kon.  

REFERENTIES | [1] World Health Organization. Bentonite, Kaolin, and selected clay miner-
als. World Health Organization, 2005. www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_231.pdf. 
[2] Step DL, Litherland NB, Burciaga-Robles L, Breshears MA, Krehbiel CR, Confer AW, 
Fulton RW, Morgan GL, Thornsberry RM, Fassig SM. Clinical observations, biochemical 
data, and postmortem and histopathologic findings in young dairy calves fed zeolite 
clinoptilolite binder combined with milk replacer. Am J Vet Res 2008;69(12): 1587-1594. 
[3] Rodríguez-Fuentes G, Barrios MA, Iraizoz A, Perdomo I, Cedré B. Enterex: Anti-di-
arrheic drug based on purified natural clinoptilolite. Zeolites 1997;19(5-6): 441-448. 
[4] Schiffenbauer M, Stotzky G. Adsorption of coliphages T1 and T7 to clay minerals. Appl 
Environ Microbiol 1982;43(3):590-596. [5] Steel RF, Anderson W. The interaction between 
kaolinite and Staphylococcus aureus. J Pharm Pharmacol 1972;24: Suppl:129P. [6] Car-
retero MI. Clay minerals and their beneficial effects upon human health. A review. Appl 
Clay Sci 2002;21(3-4):155-163. [7] Thacker AP. Alternatives to antibiotics as growth pro-
moters for use in swine production. A review. J Anim Sci Biotechnol. 2013 Sep 14;4(1):35. 
[8] Song M, Liu Y, Soares JA, Che TM, Osuna O, Maddox CW, Pettigrew JE. Dietary clays 
alleviate diarrhea of weaned pigs. J Anim Sci 2011;90(1):345-360. [9] Mumpton FA. 
La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry. Proc Natl Acad Sci 
USA 199:96(7): 3463-3470. [10] Grce M, Pavelić K. Antiviral properties of clinoptilolite. 
Micropor Mesopor Mater 2005; 79(1-3):165-169. [11] Lipson SM, Stotzky G. Adsorption 
of reovirus to clay minerals: effects of cation-exchange capacity, cation saturation, and 
surface area. App Environ Microbiol 1983;46( 3):673-682. [12] Katsoulos PD, Zarogiannis 
S, Roubies N, Christodoulopoulos G. Effect of long-term dietary supplementation with 
clinoptilolite on performance and selected serum biochemical values in dairy goats. Am J 
Vet Res 2009a:70(3):346-352. [13] Mohri M, Seifi HA, Daraei F. Effects of short-term sup-
plementation of clinoptilolite in colostrum and milk on hematology, serum proteins, per-
formance, and health in neonatal dairy calves. Food Chem Toxicol 2008;46(6):2112-2117. 
[14] Mohri M, Seifi HA, Daraei F. Effects of short-term supplementation of clinoptilolite in 
colostrum and milk on hematology, serum proteins, performance, and health in neonatal 
dairy calves. Food Chem Toxicol 2008; 46(6):2112-2117.
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AFBEELDING 2 | Model van de kwarts struktuur (rood is zuurstof, grijs is silicium) (Wiki cc)
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Geneeskrachtige werking van Japanse 
slangenbaard (Ophiopogon japonicus)

SOPHIEKE NIJHUIS-BOUMA | Begin 2016 verscheen een overzichtsartikel met 135 referenties over de Japanse slangenbaard 
(Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl), waarin wordt ingegaan op aspecten zoals botanie, fytochemie, kwaliteits-
controle, traditioneel gebruik, farmacologische werking, toxiciteit en klinisch onderzoek [1]. Deze review dient als basis 
voor verder wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van dit kruidengeneesmiddel.

TRADITIONEEL GEBRUIK

Ophiopogonis radix is een preparaat op basis van de knolvor-
mige wortels van Ophiopogon japonicus, een lelieachtige plant, en 
wordt op grote schaal gebruikt in lokale geneesmiddelen in China, 
Japan en enkele andere Zuidoost-Aziatische landen. Het is in China 
door het ministerie van Volksgezondheid als eetbaar medicijn toe-
gelaten vanwege de effectiviteit, hoge mate van beschikbaarheid 
en veiligheid. 

Volgens de principes van de traditionele Chinese geneeskunde 
(TCG) is Ophiopogonis radix voedend voor het yin, waarbij de pro-
ductie van lichaamssappen wordt gestimuleerd, de uitdroging 
van de longen wordt tegengegaan, de geest wordt verlicht en 
droge hitte en de verschijnselen van een ‘brandend hart’ verdwij-
nen [2]. Daarnaast wordt O. japonicus toegepast bij onvoldoende 
menstruatie en lactatie, evenals bij longabcessen en hart- en 
longzwakte. 

In China wordt O. japonicus vaak gecombineerd met andere 
geneeskruiden, zowel in traditioneel als in klinisch gebruik. Gly-
cyrrhiza uralensis, Scrophularia ningpoensis, Rehmannia glutinosa, 
Panax ginseng en Schisandra chinensis komen relatief veel voor in 
de combinatiepreparaten. Als substituut voor Ophiopogonis radix 
wordt in China Liriope radix gebruikt. Het geslacht Liriope is nauw 
verwant aan Ophiopogon en de wortel van L. spicata en L. muscari 
zijn beide toegelaten.

In Japan wordt O. japonicus traditioneel gebruikt als middel bij 
keelontsteking en om fysiologische dorst te remmen. Ook wordt 
het ingezet ter bestrijding van onkruid en is het te beschouwen 
als een natuurlijk herbicide waarbij het voor andere planten 
groeiremmende stoffen aanmaakt. In Vietnam is het vooral een 
anti-hoestmiddel. Naast het gebruik als geneesmiddel wordt de 
plant in China en andere Oost-Aziatische landen ook gebruikt als 
een kleverig voedingsmiddel met een geurige zoete smaak. 

FARMACOLOGISCHE KARAKTERISERING

Steroïdsaponinen, homo-isoflavonoïden en polysachariden zijn 
de belangrijkste inhoudsstoffen voor de farmacologische werking 
van O. japonicus. 

Steroïdsaponinen
Er zijn ongeveer 75 steroïdsaponinen geïsoleerd uit O. japonicus; 
48 daarvan zijn spirostanolsaponinen en 25 zijn furostanolsapo-
ninen. De basisstructuur van sommige van deze saponinen heb-
ben een benaming die verwijst naar de plant zelf, zoals ophio-

pogonin, ophiopogojaponin, ophiogenin en ophiofurospiside. Ze 
hebben een uiteenlopende biologische activiteit, zoals bescher-
ming tegen hart- en vaatziekten, ontstekingsremming, antikan-
kerwerking, antioxidatieve werking, immuunmodulatie en het 
tegengaan of verlichten van hoesten. Bij de hart- en vaatziekten 
gaat het onder andere om voorkoming van ritmestoornissen van 
de hartkamers. In dat laatste verband zijn vooral ophiopogonin D 
en ruscogenin actief. In het kader van ontstekingsremming wordt 
een concrete werkzaamheid van ruscogenin bij longontsteking 
genoemd. 

De antikankerclaim is gebaseerd op een effect bij cellijnen van 
borst- en longkanker. Daarnaast ruimen de saponinen de vrije 
radicalen in cellen op en fungeren zo als antioxidanten. Ophi-
opogonin D blijkt verder effectief te zijn bij het tegengaan van 
osteoporose door de oxidatieve stress te verlagen. Ook het effect 
van de behandeling van droge hoest met Ophiopogonis radix 
berust waarschijnlijk op de aanwezigheid van ophiopogonin D. De 
immunomodulatie lijkt vooral via verhoging van de fagocytoseca-
paciteit van cellen in de lever te werken. 

Homo-isoflavonoïden
De homo-isoflavonoïden hebben in vitro een anti-oxidatieve en 
ontstekingsremmende werking. Bij de antioxidantwerking gaat 
het ook hier om het opruimen van vrije radicalen in cellen. In totaal 
zijn er 36 verbindingen geïsoleerd waarvan een aantal ophio-
pogononen en ophiopogonanonen. 

Polysachariden
De 11 polysachariden die zijn geïsoleerd uit O. japonicus onder-
steunen het voorkomen van een hartinfarct of diabetes en zijn ook 
actief als antioxidant en bij immunomodulatie. Bij diabetes zorgen 
de polysachariden onder andere voor reductie van de α-glucosi-
dase-activiteit, bescherming van de cellen van de eilandjes van 
Langerhans, verlaging van de bloedglucosespiegel door ‘snelle’ 
koolhydraten en verhoging van de insulinespiegel. Met betrek-
king tot de immunomodulatie wordt het gunstige effect tegen het 
syndroom van Sjögren genoemd. De polysachariden zorgen ook 
voor verhoging van de fagocytosecapaciteit.

Overige inhoudsstoffen
Naast genoemde groepen inhoudsstoffen zijn er 13 organische 
zuren, waaronder salicylzuur en vanillinezuur, 4 glycosiden, 2 
cyclodipetides en enkele andere verbindingen uit O. japonicus 
geïsoleerd. Deze hebben een anti-oxidatieve, antimicrobiële of 
antikankerwerking. De antioxidantwerking berust bij deze cate-
gorie inhoudsstoffen op de aanwezige fenolische verbindingen 
zoals fenolzuren, flavonoïden en tanninen. Een lectine dat man-
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nose bindt, had een antivirale werking bij het herpes simplex-virus 
type II en remde ook de plantenschimmels Gibberella saubinetti 
en Rhizoctonia solani. Dit lectine remt daarnaast de groei van kan-
kercellijnen en kankergezwellen en zet aan tot het afsterven van 
borstkankercellen. 

Ruw extract
Van het ruwe totaalextract van O. japonicus is vastgesteld dat het 
trombose en ontstekingen tegengaat. 

RELATIE MET TRADITIONEEL GEBRUIK

De gevalideerde bioactiviteit zoals in de voorgaande subparagra-
fen is beschreven, toont tot op zekere hoogte een correlatie met 
het TCG-gebruik zoals genoemd in de eerste paragraaf. Zo zou de 
antidiabeteswerking in verband te brengen zijn met het positieve 
effect van O. japonicus op het yin. Het gunstige effect bij het syn-
droom van Sjögren is te relateren aan de productie van lichaams-
vloeistoffen. Deze ziekte wordt in de TCG namelijk beschouwd als 
een droogtesyndroom, een van de TCG-categorieën waartegen O. 
japonicus al eeuwen wordt gebruikt. De ontstekingsremmende en 
antimicrobiële effecten zijn te relateren aan de werking van het yin 
bij het verminderen van droge hitte. 

SAMENVATTING FARMACOLOGISCHE EFFECTEN

In de voorgaande paragrafen is een breed spectrum van farma-
cologische activiteiten van O. japonicus beschreven. Meer onder-
zoek naar de farmacologische effecten en de stoffen die hiervoor 
verantwoordelijk zijn is nodig. Daarbij verdienen vooral de poly-
sachariden extra aandacht. In dat kader dient het onderzoek ook 
gericht te zijn op een ruscogeninderivaat (DT-13) dat voorkomt in 
de verwante soort Liriope muscari. Deze verbinding heeft antikan-
ker- en hartbeschermende eigenschappen. Mogelijk blijkt deze 
stof (of een analoog) in voldoende hoge concentraties aanwezig 
te zijn in O. japonicus. 

VEILIGHEID

Het onderzoek met betrekking tot O. japonicus heeft zich tot nu 
toe nog weinig gericht op de veiligheid bij het gebruik als functi-
oneel voedingsmiddel of geneeskrachtig kruid. Wel is er bij mui-
zen en ratten toxiciteitsonderzoek uitgevoerd en daarbij zijn geen 
schadelijke effecten aangetoond. 

KLINISCH ONDERZOEK COMBINATIEPREPARATEN

Met een combinatiepreparaat van O. japonicus, Panax ginseng en 
Schisandra chinensis zijn 12 gerandomiseerde en 2 cross over-on-
derzoeken uitgevoerd naar het effect van dit preparaat bij coro-
naire hartziekten en hartfalen. Er werd gekeken naar diverse para-
meters die een maat zijn voor de hartfunctie zoals de hoeveelheid 
en kracht waarmee het bloed uit de linkerkamer wordt gepompt. 
Bij minder dan 1% van de patiënten had het combipreparaat in de 
hoogste dosis (60 ml/dag) milde bijwerkingen zoals lichte slape-
loosheid, droge mond, zenuwachtigheid, onprettig mondgevoel 
en hypoglykemie.

In 10 gerandomiseerde onderzoeken werd het effect beoordeeld 
van injecties met genoemd combipreparaat als aanvullende the-
rapie bij een lage bloedruk als gevolg van een afnemend bloedvo-
lume. De toevoeging van dit combipreparaat had een significant 

positief effect. Met capsules van het combipreparaat van O. japo-
nicus, Panax ginseng en Schisandra chinensis werden de klachten 
van angina pectoris verlicht en was het ECG verbeterd. Ook werd 
er minder vaak nitroglycerine gebruikt als vaatverwijdend middel 
bij angina pectoris.

Het combinatiepreparaat wordt sinds 1995 in China op grote 
schaal gebruikt bij onder andere coronaire hartziekten, andere 
hart- en longziekten, herseninfarcten en kwaadaardige tumoren. 
In 33 gerandomiseerde onderzoeken was een combinatie van 
conventionele medische behandeling en O. japonicus, Panax gin-
seng en Schisandra chinensis significant beter dan de conventio-
nele medische behandeling alleen.

MEER ONDERZOEK NODIG

De steroïdsaponinen, homo-isoflavonoïden en polysachariden 
die in O. japonicus aanwezig zijn, lijken een veelheid aan farma-
cologische potenties in zich te hebben: de homo-isoflavonoïden 
als ontstekingsremmers en antioxidantia bij neurodegeneratieve 
ziekten en de saponinen ophiopogonin C en D als mogelijke kan-
didaten bij de behandeling van hart- en vaatziekten, zoals een te 
hoog bloedvetgehalte of herseninfarct.

Het onderzoek met O. japonicus heeft zich tot nu toe alleen 
beperkt tot de knolvormige wortels van de plant. Ook de vezel- 
achtige wortels en bovengrondse delen hebben mogelijk waarde 
als geneesmiddel of functioneel voedingsmiddel. Voor een duur-
zaam gebruik van de plant zou daarom verder onderzoek op basis 
van fytochemische en farmacologische technieken moeten zou-
den uitgevoerd. Daarnaast blijft kwaliteitscontrole van O. japoni-
cus in verband met de veiligheid en effectiviteit van de medicatie, 
een uitdaging. Er bestaan namelijk allerlei vervalsingen die ook 
worden gebruikt in de volksgeneeskunde. Verder is nader onder-
zoek gewenst naar de interactie tussen O. japonicus en de andere 
kruiden in de bestaande combinatiepreparaten. Tot slot doen de 
auteurs van de review een oproep om het gedane klinische onder-
zoek op een grotere schaal uit te voeren. Daarbij merken ze op dat 
het onderzoek tot nu toe veelal in China is uitgevoerd en alleen 
plaatselijk is gepubliceerd. De auteurs geven ook aan dat gedetail-
leerd klinisch onderzoek moet worden uitgevoerd naar de bijwer-
kingen en toxiciteit van O. japonicus op de organen waarvoor het 
geneeskruid wordt gebruikt.  

REFERENTIES | [1] Chen MH, Chen XJ, Wang M, Lin LG, Wang YT. Ophiopogon japonicus 
- A phytochemical, ethnomedicinal and pharmacological review. J Ethnopharmacol 
2016;181:193-213.  [2] (red.) Zie voor omschrijving van de wijze waarop in de TCG ziek-
tepatronen en effecten van kruiden worden omschreven www.tcmbasics.com/syndro-
mes_8p.htm en http://www.tcmbasics.com/classification_characteristics.htm. 

Ir. A S. (Sophieke) Nijhuis-Bouma studeerde tuinbouw-
plantenteelt en plantenveredeling aan de toenmalige 
Landbouwhogeschool in Wageningen. Ze publiceerde van 
1982 tot 1989 in diverse vakbladen over de veredeling 
van houtige siergewassen. Van 1999-2015 was ze lid 
van de Kruidentuincommissie van het Nederlands 
Openluchtmuseum, waarvan vanaf 2009 tevens secreta-
ris. Vanaf 2014 is ze lid van de redactie van dit tijdschrift. 
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Veterinaire Ophiopogon 
Formula van Huisheng Xie

INLEIDING

Huisheng Xie is een dierenarts-acupuncturist, opgeleid in China 
en geëmigreerd naar de Verenigde Staten. In Amerika heeft hij het 
Chi Institute opgericht alwaar hij onderwijs geeft aan dierenartsen 
over acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde. Hij heeft een 
aantal boeken op zijn naam staan. De Ophiopogon Formula komt 
uit het door hem geschreven Chinese Veterinary Herbal Handbook 
[1].

In het boek geeft hij aan dat de formule is gebaseerd op de tradi-
tionele formule Mai Men Dong San (Ophiopogon Formula). Maar 
enig speurwerk leert dat er behalve de Mai Men Dong (Ophio-
pogon) weinig overeenkomst is met deze formule. Gezien de 
gebruikte kruiden en de toepassing van de formule zie ik meer 
overeenkomsten met Yu Ye Tang (Jade Fluid Decoction). Yu Ye Tang 
en de Ophiopogon Formula van Huishen Xie zijn bedoeld voor de 
zogenaamde thirsting and wasting disease.

Hieronder leg ik beknopt uit in wat voor situaties deze formule 
voor de praktijk in de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) van 
nut kan zijn.

THIRSTING AND WASTING DISEASE
 
Thirsting and wasting disease houdt in dat de patiënt veel en onles-
bare dorst heeft en gewicht verliest. In de TCG wordt dit gezien als 
het gevolg van een tekort aan nier-Qi en nier-Yin [2]. Het syndroom 
wordt als volgt geduid: door het tekort aan nier-Qi functioneren 
de nieren niet goed en verliest het lichaam te veel vocht in de 
vorm van te waterige urine. Door het tekort aan nier-Yin kunnen 
de lichaamsvloeistoffen niet goed circuleren (in de TCG regule-
ren nieren de vochtcirculatie) en ontstaat er een tekort aan vocht, 
met name aan de bovenkant van het lichaam. Omdat het ook – of 
vooral – om de verdeling van het vocht gaat, kan er in extreme 
situaties zelfs oedeem aan de onderkant van het lichaam ontstaan. 
Door het tekort aan vocht ontstaat er hitte en die stijgt ook op. De 
hitte veroorzaakt dorst en droogte. De droogte uit zich het meest 
in de longen. De huid staat in de Chinese geneeskunde in direct 
verband met de longen. Dus de droogte en hitte zullen zich uiten 
als droge hoest, taai slijm in de longen en een droge huid. Dieren 
kunnen dan ook een warm hoofd of warme oren hebben. Deze 
hitte heeft dus geen overschot aan Yang, maar een tekort aan Yin 
als achtergrond. Voor uitleg van de begrippen Yin en Yang zie [2].

Westers gezien zullen de patiënten last hebben van veel drinken 
en veel plassen, veel eetlust (ook een teken van hitte) en toch ver-
mageren, droge huid en kaalheid, veel hijgen bij honden, vooral 
’s nachts (Yin-tijd). Deze klachten passen bij de westerse diagnose 

TANNETJE KONING | De Chinese kruidenformule Ophiopogon Formula bevat een flinke reeks aan TCG-kruiden met elk hun 
eigen werking. De formule kan worden toegepast in de veterinaire praktijk bij de zogenaamde thirsting and wasting 
disease en wordt vooral bij paarden gebruikt. In dit artikel wordt de samenstelling van deze formule toegelicht.

van bijvoorbeeld suikerziekte, ziekte van Cushing, hyperthyreoi-
die en Equine Metabolic Syndrome (insulineresistentie).

ANALYSE VAN DE FORMULE

De hier volgende analyse baseert zich op publicaties van Bensky 
en Chen [3, 4, 5].

Mai Men Dong (Ophiopogonis radix) is het belangrijkste kruid in 
deze formule. Het voedt volgens de TCG het Yin en bevochtigt de 
longen.

Bei Sha Shen (Glehniae radix) is de helper die hetzelfde doet. Ze 
worden vaak samen gebruikt omdat ze elkaars werking verster-
ken. Dan volgen er enkele kruiden die hitte klaren. Dat helpt tegen 
dorst, verhoogde eetlust en vermageren.

Huang Qin (Scutellariae baicalensis radix) is de sterkste koeler. 
Behalve koelen werkt het ook tegen dampness, een term die ik las-
tig te vertalen vind. Het is opstapeling van vocht, maar kan zich 
ook als vetopstapeling manifesteren. In het geval van Cushing bij 
de hond uit dampness zich als vetopstapeling in het buikgebied.

Zhi Mu (Anemarrhenae rhizoma) koelt ook, maar een stuk milder 
dan Huang Qin. Het voedt ook het Yin enigszins. Het is vooral veilig 
bij hitte in verzwakte dieren.

Dan Zhu Ye (Lophatherum folium) is bamboeblad. Ook een vei-
lig, niet al te heftig koelend kruid. Het werkt ook enigszins tegen 
dampness en bevordert de productie van urine. In China drinkt 
men in de zomer vaak limonade gemaakt van bamboeblad ter 
verkoeling.

Daarna komen er enkele kruiden die de aanmaak van vocht ver-
sterken, om de droogte tegen te gaan.

Lu Gen (Phragmitis rhizoma ) is rietwortel. Het doet eigenlijk alles 
wat de hele formule moet doen maar dan in zwakke vorm. Het 
koelt, bevordert urinevorming, zorgt dat er vocht wordt aange-
maakt en daarnaast werkt het tegen misselijkheid.

Ge Gen (Puerariae radix) staat bekend als kudzuwortel. Het zorgt 
er voornamelijk voor dat de circulatie van vocht naar boven toe 
beter gaat. Daardoor werkt het tegen dorst door opstijgende 
hitte. En het verspreidt hitte doordat het scherp van smaak is. 
Door het verspreiden is de hitte beter weg te krijgen, zonder het 
weg te drukken naar een plek vanwaar het weer op kan leven.
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Yu Li Ren (Pruni semen) is de kersenpit van Prunus humilis of P. 
japonica. Het werkt tegen oedeem en zorgt ervoor dat het vocht 
circuleert. Daarnaast bevordert het de urineproductie.  

REFERENTIES | [1] Huisheng Xie. Chinese Veterinary Herbal Handbook, 2nd edition, 2008, 
Reddick, Florida Chi Institute of Chinese Medicine. ISBN 9781934786178  [2] Uitleg op bvb 
www.shen-nong.com/eng/principles/propertiesyinyang.html of www.tcmworld.org/
what-is-tcm/yin-yang-theory/ [3] Bensky D, Barolet R. Chinese Herbal Medicine, Formu-
las & Strategies, Eastland Press 1990, Seattle, Washington. ISBN 0939616106 [4] Bensky 
D, Clavey S, Stöger E. Chinese Herbal Medicine, Materia Medica, 3rd edition, Eastland 
Press. 2004, Seattle, WA. ISBN 0939616424 [5] Chen JK, Chen TT, Beebe S, Salewski M. 
Chinese Herbal Formulas for Veterinarians, Art of Medicine Press. 2012, City of Industry, 
CA. ISBN 0974063592

Drs. Tannetje Koning is dierenarts en expert op het gebied 
van de TCG. Zij heeft een praktijk in Otterlo (www.
centrumoase.nl). Reacties naar oase@banditvoeding.nl.

Tian Hua Fen (Trichosanthis radix) is ook een beproefd kruid 
tegen thirsting and wasting disease. Het koelt en maakt vocht aan.

Dan zitten er twee kruiden in die veel in moderne formules 
gebruikt worden en die bedoeld zijn om de vertering van voedsel 
te verbeteren. Door het voedsel beter te verteren wordt de ener-
gie uit het voedsel beter gebruikt en beter gescheiden van alles 
wat weer het lichaam uit moet, zoals ontlasting en urine.

Shan Zha (Crataegi fructus) is de bes van de meidoorn. Het helpt 
met de vertering van vlees en vet. In China worden (erg zure) 
snoepjes gemaakt van meidoornbessen na het eten gebruikt om 
vooral vette en overdadige maaltijden te helpen verteren.

Shen Qu (Massa fermentata) is een mengsel van (tarwe)zemelen 
en kruiden dat gefermenteerd is. Het helpt met de vertering van 
zetmeel.

De laatste twee kruiden zijn toegevoegd om de formule te 
balanceren:

Wu Mei (Mume fructus) is de onrijpe en geroosterde/gerookte 
donkere pruim (Prunus mume). Behalve dat het ook vocht aan-
maakt, dorst tegengaat en de darmen helpt met verteren, zorgt 
het er ook voor dat de nierenergie bewaard blijft.

www.nagelnatuurlijk.nl

Voedingssupplementen

Nagel_Voedingssupplementen.indd   1 22-06-17   15:31
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In gesprek met 
Kemal Hüsnü Can Başer en Gerhard Buchbauer, 

winnaars van de J.A. Duke-prijs 2016

PETRA BECKER, KIAUW DE MUNCK-KHOE EN TEDJE VAN ASSELDONK | Voor het tweede jaar op rij heeft de American Botanical Council 
(abc.herbalgram.org) de jaarlijkse James A. Duke-onderscheiding toegekend aan een boek over etherische oliën. De 
prijswinnaar van 2016 is de tweede editie van het Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications (ISBN 
9781466590465). De prestigieuze prijs werd afgelopen maart uitgereikt aan de samenstellers van dit handboek over 
etherische oliën: prof. dr. Kemal Hüsnü Can Başer en prof. dr. Gerhard Buchbauer. Hüsnü Can Başer is hoofd van de 
afdeling farmacognosie en directeur van het Graduate Institute of Health Sciences aan de Near Eastern Universiteit 
NEU in Nicosia, Turks Cyprus. Hij is niet alleen wetenschapper, maar als directeur van het bedrijf BadeBio Biotechnology 
in Eskişehir (Turkije) ook erg praktijkgericht. Als vicepresident van de International Council for Medicinal and Aromatic 
Plants (ICMAP) is hij goed geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Buchbauer is hoofd van de afdeling Klinische 
Farmacie en Diagnostiek van de universiteit van Wenen, Oostenrijk.

« Hoe ontstond het idee om dit omvangrijke handboek 
over etherische oliën samen te stellen? »

Etherische oliën zijn natuurlijke, vluchtige stoffen die mogelijk 
onder meer voor de communicatie tussen planten onderling en 
tussen planten en insecten zorgen. Het ontbreken van een actueel 
en uitgebreid boek hierover, zowel voor wetenschappers als voor 
het algemene publiek, heeft ons ertoe aangezet om alle onder-
werpen die verband houden met etherische oliën en natuurlijke 
vluchtige stoffen in één boek bijeen te brengen. CRC Press-Taylor & 
Francis was meer dan bereid om zo'n boek te publiceren.

Wij zijn er trots op dat onze inspanningen en de bijdragen van vele 
collega's goed ontvangen en wereldwijd gewaardeerd zijn. We 
voelen ons hierdoor aangemoedigd om ons onderzoek naar dit 
hoogst actuele onderwerp verder uit te diepen.

« In hoeverre verschilt de tweede editie van de eerste? »

De eerste editie werd in 2010 gepubliceerd. Die omvatte 21 hoofd-
stukken, elk geschreven door internationale deskundigen in hun 
respectievelijke vakgebieden. Deze hoofdstukken beschreven een 
breed scala aan onderwerpen, zoals botanie, chemie, farmacolo-
gie, biologische activiteit, agronomie, productie, analyse, techno-
logie, handel, wetgevingen en toepassingen en trokken in brede 
kring belangstelling vanuit de hele wereld. Daarom heeft Taylor 
& Francis ons benaderd om een tweede editie voor te bereiden. 
In de tweede editie, die in 2016 verscheen, werden vier nieuwe 
hoofdstukken opgenomen en negen hoofdstukken werden gron-
dig bijgewerkt.

“Etherische oliën hebben 
therapeutisch potentieel tegen 

resistente bacteriën”

« Wat zijn de belangrijkste ontdekkingen 
op het gebied van etherische oliën? »

De afgelopen jaren hebben wetenschappelijke ontdekkingen 
over antimicrobiële activiteiten van etherische oliën en hun 
componenten geleid tot toepassingen in de levensmiddelen en 
diervoederindustrie. Tegenwoordig wordt meer onderzoek uit-
gevoerd naar synergistische effecten van etherische oliën om de 
werking van antibiotica tegen resistente bacteriën en schimmels 
te verbeteren.

« Wat zijn de belangrijkste praktijktoepassin-
gen? Gaan die meer in de richting van geurstoffen 
of in de richting van geneesmiddelen? »

Etherische oliën worden veelvuldig in aromatherapieën toege-
past. Recent onderzoek heeft aangetoond dat ze niet alleen een 
therapeutisch potentieel hebben als ontsmettingsmiddel en 
tegen bacteriële of schimmelinfecties, maar ook tegen resistente 
bacteriën, omdat ze in combinatie met antibiotica op een syner-
gistische manier werken. Van veel bestanddelen van etherische 
oliën is bekend dat ze de permeabiliteit van de huid voor verschil-
lende geneesmiddelen verhogen. Door de diervoederindustrie 
worden etherische oliën met succes in ingekapselde vorm ingezet 
om inmiddels verboden antibiotica overbodig te maken. De toe-
passing van etherische oliën in de dierhouderij en diervoeding 
moet ook worden vermeld, vanwege de hierdoor verhoogde 
efficiëntie van de dierlijke productie en de gereduceerde milieu-
vervuiling (via een verbeterde voederbenutting en dus verlaagde 
mest en mineralen uitscheiding, red.). Het gebruik van etherische 
oliën in geurstoffen en parfums is vrij beperkt vanwege de hoge 
prijs van deze natuurlijke producten, en vermoedelijk zouden ook 
toxiciteitsproblemen bij sommige bestanddelen van etherische 
oliën kunnen optreden. Alleen zeer goedkope etherische oliën 
maken een kans om gebruikt te worden ter verbetering van de 
geur van consumptieartikelen.
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« Als geneesmiddelen lijken etherische oliën vooral 
geschikt voor uitwendig gebruik bij mensen of dieren. Is 
er recent meer onderzoek naar inwendige toepassingen 
gedaan? Zijn er nieuwe bevindingen te vermelden 
wat betreft de veiligheid van etherische oliën voor 
inwendige toepassingen? Welke ziektes zijn reeds 
behandelbaar of zouden dat kunnen worden? »

Het is waar dat het uitwendige gebruik van etherische oliën aan-
bevolen wordt om toxische effecten door een overdosis te voorko-
men. Gezuiverde etherische oliën hebben tenslotte een honderd-
maal hogere potentie dan hun bronmateriaal (bijvoorbeeld blad, 
bloem of zaad van planten). Daarom is het gebruik van hydrola-
ten als een gezondheidsdrank in de afgelopen jaren zo populair 
geworden (hydrolaat: het waterige distillaat uit aromatische plan-
ten na de verwijdering van de niet-wateroplosbare etherische 
oliën, red.). Oreganohydrolaat is zeer bitter, maar toch erg populair 
in Turkije en wordt dagelijks ingenomen om aandoeningen van 
het maagdarmkanaal te voorkomen en tegen brandend maag-
zuur. Andere indicaties zijn immuunsysteemgerelateerde aandoe-
ningen en zelfs kanker. Inwendige toepassingen van hydrolaten in 
ingekapselde of micro-ingekapselde vormen werden en worden 
onderzocht.

“Vervalsing van etherische oliën 
is niet ongebruikelijk”

« Wat zijn actuele belemmeringen en knelpunten? »

Etherische oliën zijn ‘lage hoeveelheid - hoge waarde’-producten. 
Vervalsing is daarom niet ongebruikelijk. De meeste etherische 
oliën worden niet in zuivere vorm verkocht, maar na het mengen 
met olievet, waarin ze gemakkelijk oplosbaar zijn. Etherische oliën 
kunnen bederven door veroudering of bij blootstelling aan hitte 
en zuurstof. Ze kunnen dan toxisch worden en allergische reacties 
veroorzaken. Een ander probleem met etherische oliën is de vari-
abiliteit van hun kwaliteit. Daarom hebben organisaties zoals ISO, 
AFNOR, FCC en meer recentelijk de Europese Farmacopee, stan-
daarden opgezet voor vele etherische oliën. De laatstgenoemde 
organisatie is zeer belangrijk, omdat zij normen voor genees-
middelen voor de farmaceutische handel vastlegt. Onderzoekers 
moeten gestandaardiseerde etherische oliën gebruiken in hun 
studies naar activiteiten en in klinisch onderzoek, om geen nut-

teloze literatuur te publiceren. Ze moeten altijd de samenstelling 
van de etherische oliën vermelden die ze in hun onderzoek testen 
(voor de herhaalbaarheid en controleerbaarheid, red.). Verkeerde 
middelen komen veel voor in de niet-gereglementeerde aroma-
therapie. Voor iedere indicatie moeten gestandaardiseerde etheri-
sche oliën worden gebruikt. Als er ernstige klachten optreden, 
moet meteen een arts geraadpleegd worden.

Etherische oliën, als onmisbare, waardevolle geschenken van aro-
matische planten, hebben een groot potentieel voor vele medi-
sche en niet-medische toepassingen. Zij omspannen een groot 
gebied waarbinnen talrijke planten die etherische oliën voort-
brengen nog onderzocht moeten worden. Wij hopen dat ons boek 
een uitnodiging is voor zowel wetenschappers om onderzoek in 
dit spannende en veelbelovende veld uit te voeren, als voor stu-
denten, geneeskundigen en het grote publiek om etherische oliën 
op een wetenschappelijke en een meer verantwoorde manier te 
gebruiken.

Wij hebben besloten om een 3e editie van het handboek voor 
etherische oliën samen te stellen en hier nog meer nieuwe onder-
werpen in op te nemen. Naar verwachting zal de nieuwe uitgave 
over drie tot vier jaar gepubliceerd worden.  

AFBEELDING 1 | De winnaars van de J.A. Duke literatuurprijs, auteurs Can Başer (links) en Buchbauer

AFBEELDING 2 | Het onderscheiden Handbook of Essential Oils
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N=1 
Een fytotherapeutische toepassing bij 

artrose en neuropathie in de voet

De rubriek n=1 is ingesteld om onze lezers (NVF-leden) de gelegenheid te geven 
ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen. Heeft u een interessante casus, 
neem dan contact op met redactie@fyto.nl voor redactionele ondersteuning.

GERBEN HOOGSTEEN | Chronische invaliderende pijn komt veel 
voor en wordt voornamelijk regulier behandeld. Toch kan 
fytotherapie ook een belangrijke rol spelen in de behan-
deling. De onderstaande casus is daar een illustratie van.

ANAMNESE

Patiënte X, een vrouw van 75 jaar oud, kwam op mijn spreekuur 
vanwege chronische pijn in de rechtervoet. Ondanks uitgebreide 
specialistische behandeling verbeterde deze pijn niet. Haar medica-
tie bestond uit Pregabaline 2 dd. 150 mg, Esomeprazol 2 dd. 80 mg, 
Domperidon 3 dd. 10 mg, Enalapril 1 dd. 5 mg en Atorvastatine 1 dd. 
20 mg. Uit de informatie van haar orthopeed uit 2013 bleek dat ze een 
arthrodese (operatief vastzetten van gewricht) in de rechterenkel/
voet met artrose had. Vanwege aanhoudende klachten opereerde de 
orthopeed haar eind 2013 nogmaals met een nieuwe arthrodese. Bij 
de postoperatieve poliklinische controles bleek de operatie technisch 
goed geslaagd te zijn, maar leidde de ingreep niet tot afname van de 
pijn in de voet bij patiënte. In 2015 verwijderde de orthopeed daarom 
het osteosynthesemateriaal in de hoop daarmee de pijn te kunnen 
verminderen. Dat bleek echter niet het geval te zijn. De revalidatie-
arts was eveneens betrokken bij de behandeling van deze patiënte. 
Hij schreef in zijn brief van 2016 dat patiënte een aanhoudende belas-
tingsafhankelijke pijn rond de basis van de 5e straal van de rechter-
voet had. Er was tevens sprake van neuropathische pijn waarvoor ze 
tweemaal daags 75 mg Pregabaline kreeg voorgeschreven. Nieuwe 
orthopedische schoenen gaven een verbetering, maar niet voor de 
neuropathische klachten. De revalidatiearts verhoogde de dosering 
van Pregabaline naar 300 mg/dag. Ten tijde van mijn spreekuur had 
dit nog niet geleid tot een verlichting van de pijn in de voet, maar 
leidde de medicatie wel tot een gewichtstoename van 4 kg. 

In de anamnese vertelde patiënte dat ze als hulpmiddel een of twee 
krukken bij het lopen gebruikte om haar rechtervoet enigszins te ont-
zien. Door de Pregabaline voor de nacht in te nemen kon ze goed sla-
pen, maar de dosis voor overdag deed niets aan de pijn in de rechter-
voet. Verder stond er een operatie wegens een ernstige hiatus hernia 
diafragmatica (breuk in het middenrif) in haar medische voorgeschie-
denis. Ondanks deze operatie had ze dagelijks een hoge dosering 
protonpompremmers en domperidon nodig om haar maagklachten 
te onderdrukken. Daarnaast gebruikte ze nog medicatie voor hyper-
tensie en hypercholesterolemie. Volgens de uitgangspunten van het 
biopsychosociale model zijn naast de lichamelijke klachten ook de 
sociale kaart en het psychische domein met haar doorgenomen. Pati-
ente had geen psychische klachten en heeft deze ook nooit gehad. 
Haar coping was actief, probleemoplossend en gericht op relative-
ren. Ze was gelukkig getrouwd en had twee kinderen en vier klein-
kinderen. Er waren geen sociale spanningen. Tijdens mijn onderzoek 
waren er bij haar geen aanwijzingen voor een psychische stoornis. Ze 
liep met een kruk in een aangepast tempo en droeg aan beide voe-
ten orthopedische schoenen. De aangegeven pijn op de VAS-score 
bedroeg 9. De diagnose ernstige chronische en invaliderende pijn in 
de rechtervoet bij artrose en neuropathie werd gesteld. 

BEHANDELING

De doelstellingen van de fytotherapeutische behandeling waren 
een afname van de pijn in de rechtervoet en een verlaging van de 
dosis Pregabaline. Vanwege haar maagklachten is er niet geko-
zen voor een orale behandeling, maar voor een uitwendige lokale 
toepassing in vorm van gewrichtsolie volgens het recept van Rosa 
Schmid. Patiënte heeft dit tweemaal per dag gedurende zes maan-
den op de voorvoet aangebracht en zachtjes ingemasseerd.
 

RESULTATEN

De eerste vier weken na de start van de behandeling gebeurde er 
bij haar niets. Daarna begon er heel geleidelijk iets te veranderen. Ze 
vertelde dat ze op sommige momenten ineens even wat minder pijn 
had. Kort daarna was dit echter weer verdwenen. In de weken erna 
trad er bij haar een blijvende pijnvermindering op. Na drie maanden 
gebruik was de dagelijkse pijn op de VAS-score afgenomen van 9 
naar 7. Hierdoor bleek het mogelijk de dosering van de Pregabaline 
te halveren, waardoor een eventuele verdere gewichtstoename kon 
worden voorkomen. Na vier maanden gebruik nam de pijn in de voet 
niet meer verder af. Na zes maanden was de situatie onveranderd. De 
conclusie van de behandeling is dat er sprake was van een duurzame 
pijnverlichting bij patiënte. Ze kon haar voet beter verzorgen en wat 
gemakkelijker lopen. In haar sociale leven werd ze actiever en kon ze 
onder meer een bestuursfunctie op zich nemen.

BESCHOUWING

Zowel artrose als neuropathie zijn aandoeningen die veelvuldig voor-
komen. Op middelbare leeftijd heeft zo’n 80% van alle personen ten-
minste in een gewricht radiologisch aantoonbare artrose. Boven de 
75 jaar heeft vrijwel iedereen artrose. Het meest voorkomende ken-
merk van artrose is een bij het ouder worden geleidelijk en wisselend 
progressief verlies van gewrichtskraakbeen. Periodiek kan daarbij 
een prikkeling van het synoviale membraan met artritis optreden. De 
klachten bij artrose bestaan uit chronische of intermitterende pijn, 
ochtendstijfheid en een geleidelijk ontstaan van functieverlies. Niet 
iedereen ondervindt echter klachten van artrose [1].

Neuropathische pijn komt voor bij verschillende aandoeningen zoals 
diabetes mellitus, carpaal tunnelsyndroom of neuralgie. De prevalen-
tie is daardoor ongeveer 1-2% van de totale bevolking. Neuropathi-
sche pijn gaat gepaard met chronische brandende lokale pijn, een 
lokale gevoelsstoornis en overgevoeligheid voor prikkels als aanra-
king of koude. Neuropathische pijn heeft een andere oorsprong dan 
ontstekingspijn bij artritis. Er worden daarom andere medicijnen voor 
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neuropathische pijn voorgeschreven dan voor artritis. Deze medicij-
nen hebben helaas vaak vervelende bijwerkingen [2].

Gewrichtsolie van Rosa Schmid is een fytotherapeutisch middel 
bestaande uit bereidingen van verschillende planten (Hypericum per-
foratum 84,5%, Rosmarinus officinalis 2,5%, Pinus sylvestris 2,5%, Men-
tha piperita 2,5%, Juniperus communis 2,5%, Eucalyptus globulus 2,5%, 
Lavendula angustofolia 2,5% en kamfer 0,5%). Het is geïndiceerd voor 
uitwendige behandeling van artrose en ik heb dit middel daarvoor al 
verschillende malen met succes ingezet bij patiënten met deze aan-
doening, maar nog niet eerder bij een patiënt met artrose en neuro-
pathie. Bovendien was het voor mij de vraag of dit fytotherapeuticum 
in staat zou zijn om de klachten te verlichten in deze complexe casus. 
Fytotherapie wordt immers voornamelijk ingezet bij milde tot matig 
ernstige aandoeningen. Hier ging het juist om ernstige, invaliderende 
klachten. Uit de casus blijkt dat er toch mogelijkheden met fytothe-
rapie kunnen zijn. Het positieve pijnstillende effect was weliswaar 
bescheiden, maar het betekende veel voor de patiënt. Het beheerste 
namelijk niet meer in ernstige mate haar dagelijks leven. Haar kwali-
teit van leven nam daardoor toe, evenals haar sociaal functioneren. 

De verklaring van deze positieve werking blijkt echter niet eenvou-
dig te zijn. Iedere plantaardige olie bestaat al uit complexe inhouds-
stoffen en deze gewrichtsolie bestaat uit bereidingen van in totaal 
acht planten. De gewrichtsolie bestaat voor het grootste deel uit 
een maceraat van verse bloemen van H. perforatum. Dat bevat onge-
veer 10% van de werkzame stoffen uit de bloemen [4] en heeft een 
pijnstillende werking bij zowel gewrichtspijn als zenuwpijn [3,4,5]. 
De etherische oliën werken onder andere doorbloedingverhogend, 

verkoelend, ontstekingsremmend en pijnstillend [3,4,5]. Een interes-
sant gegeven is dat vermeld wordt dat de verbinding 1,8-cineol uit E. 
globulus de opname van andere etherische oliën ongeveer honderd 
keer verbetert [3]. De kennis over de werking van het maceraat en de 
etherische oliën gaat al terug tot de oudheid [4] en kent dus een lange 
traditie. De gewrichtsolie is zodoende een traditioneel fytotherapeu-
ticum met een plausibele werkzaamheid. Het verrassende vind ik dan 
ook dat traditionele fytotherapeutica een positief ervaren effect kun-
nen geven bij patiënten met chronische invaliderende pijn zoals in 
deze casus bij een patiënte met zowel artrose als neuropathische pijn.

CONCLUSIE

De gewrichtsolie van Rosa Schmidt heeft in dit geval voor een lichte, 
maar betekenisvolle pijnverlichting gezorgd. Daarnaast kon de 
gebruikte reguliere medicatie (Pregabaline) worden gehalveerd, 
waarmee bijwerkingen werden voorkomen.  

REFERENTIES | [1] Nederlandse Orthopedische Vereniging. Richtlijn diagnostiek en 
behandeling van heup- en knieartrose. 2007;2:15-16. [2] Farmacotherapeutisch Kom-
pas: Neuropatische pijn. www.farmacotherapeutischkompas.nl [3] Wabner D, Beier 
C. Aromatherapie, Grundlagen, Wirkprinzipien, Praxis. Urban & Fischer, München, 
2012;157:339. [4] Rijpkema H. Aromecum. Red. A.J.M. Beljon, ISBN:9789080912922. 
Tilburg, 2015:381-382. [5] Verhelst G. Groot Handboek Geneeskrachtige Planten. BVBA 
Mannavita, Wevelgem, 2012;321.
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COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | De KNAW 
(Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen) beheert in Nederland 
enkele vooraanstaande onderzoeksinsti-
tuten. Een daarvan richt zich op de Neder-
landse Volkscultuur. Dit is het Meertens 
Instituut, misschien beter bekend als ‘Het 
Bureau’ uit de romanserie van J.J. Vos-
kuil. Zoals alle instituten probeert ook het 
Meertens af en toe te laten zien dat het 
een maatschappelijk nuttige functie ver-
vult. Zo heeft het alle knuffels en andere 
attenties die neergelegd zijn op de plek 
waar Pim Fortuyn werd vermoord in de 
verzameling van het instituut opgenomen. 
Hierdoor was het Meertens instituut even 
in het nieuws; daarna hoorden we er weer 
jarenlang niets van.

In 2001 rondde ons instituut (IEZ) een kleine literatuurstudie 
af naar het Nederlands volksgeneeskundig kruidengebruik [1]. 
We maakten voor een internationaal etnobotaniecongres een 
overzicht van de meest voorkomende planten in 20e-eeuwse 
Nederlandse populaire kruidenboeken. Het heeft bijzonder veel 
tijd en moeite gekost om iemand op het Meertens te vinden die 
bereid was om dit rapport, dat geheel gratis ter beschikking werd 
gesteld, op te nemen in de bibliotheek. Na maandenlang heen en 
weer gepraat, werd het aangenomen en stond het online met een 
verkeerd gespelde auteursnaam. Dit werd enkele jaren later recht-
gezet. Niets dan lof dus.

Alhoewel er op het Meertens niemand is die zich met kruidenge-
neesmiddelen bezighoudt of -hield, is er wel wat gedaan op het 
bredere terrein van religieuze en volksgeneeskunde. In 1994 werd 
een congres van het Meertens hierover mede door de Vereni-
ging tegen de Kwakzalverij (VtdK) gesponsord. In 2016 verklaarde 
Meertens-professor Margry echter in de NRC: “Er bestaat een heel 
dominante medische wereld en vanuit die medische wereld is er 
in Nederland een heel actieve club: de Vereniging tegen de Kwak-
zalverij. Hun doel is een kruistocht te houden tegen alles wat met 
alternatief genezen te maken heeft. Dat brengt echter de kennis 
en het inzicht erover niet veel verder.” Voortschrijdend inzicht, ook 
dit verdient lof.

In 2016 leek het wel of het Meertens als eerste het verschijnsel 
alternatieve geneeswijzen had ontdekt. Margry organiseerde 
hierover een internationale wetenschappelijke conferentie, maar 
haastte zich te verklaren: “De conferentie is niet medisch van aard 

en evenmin gericht op effectiviteitsclaims, maar focust juist op de 
weinig bekende culturele praktijken en contexten van aanbieders 
en hun cliënten [2].” Desalniettemin stelde hij in de NRC dat alter-
natieve geneeswijzen in Nederland steeds populairder worden, 
vooral onder hoogopgeleiden, en dat deze mensen toch niet alle-
maal als naïef kunnen worden weggezet. Dit was bij de VtdK tegen 
het zere been. Zowel Margry als de NRC werden fel aangevallen.

Op 22 oktober 2016 gaven Renckens (VtdK) en Margry (Meertens) 
samen een lezing met interview op het Skepsis congres [3]. Mar-
gry verklaarde ongevraagd dat hij zelf helemaal niets had met 
alternatieve geneeswijzen, hij had slechts etnologische academi-
sche belangstelling voor bedevaarten en aanverwante thema's. 
“Ook rationele mensen maken irrationele keuzes; gelukkig zijn er 
steeds minder gevaarlijke kruidenvrouwtjes” (maar steeds meer 
psychisch en spiritueel gerichte healers), aldus de duiding door 
Margry. 

Vinden onze ‘kruidenvrouwtjes’ dus helaas geen aansluiting bij 
het instituut voor Volkscultuur, bij omroep Max zijn ze daaren-
tegen welkom. In het programma Gezond verstand [4] worden 
mensen uitgenodigd hun huismiddeltjes te promoten tegen-
over een panel van drie artsen. Daar komen, tussen behandelin-
gen als maanlicht, rauwe eieren en bouillonblokjes, ook pareltjes 
naar voren als het melksap van de stinkende gouwe (Chelidonium 
majus) tegen wratten; of het gebruik van geelwortel (Curcuma sp.) 
bij acne. Des te treuriger is het dat er in dit panel geen enkele arts, 
apotheker of onderzoeker met kennis over kruiden zit. De artsen 
die er wel zitten schamen zich niet voor hun totale gebrek aan ken-
nis op dit gebied. WHO- of EMA-monografieën blijven onvermeld 
en hetzelfde geldt voor de zeer vele studies over bijvoorbeeld 
Curcuma spp. en Zingiber officinale. De artsen ‘testen’ in hun prak-
tijk (n = 4) de middelen en ‘ontdekken’ zo van alles. Nu maar hopen 
dat er geen slimmerik meekijkt die er patent op gaat aanvragen.

REFERENTIES | [1] Asseldonk, AGM van. Traditional and modern herbalism in the Nether-
lands. Beek, 2001. Geraadpleegd via www.ethnobotany.nl op 15 mei 2017 [2] Persbe-
richt Meertens Instituut. Alternatieve geneeswijzen onder de loep van de wetenschap. 
Geraadpleegd via www.meertens.knaw.nl op 15 mei 2017 [3] Renckens, C. en Margry, P.J. 
Skepsis-congres 2016. Geraadpleegd via www.kloptdatwel.nl op 15 mei 2017 [4] Gezond 
Verstand, aflevering Bananenschil tegen wratten. Geraadpleegd via uitzendinggemist.nl 
op 15 mei 2017

Reacties naar asseldonk@ethnobotany.nl.

Nederlandse volkscultuur
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Patentvrij utopia

COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | In mijn jeugd 
was de toevoeging ‘patent’ nog reclame. Zo 
hadden we ‘patentbloem’ en ‘patentrijst’ in 
de kast staan. Zoals veel oude zaken is het 
woord patent aan het slijten. Niemand zal 
zijn pil nog aanprijzen als ‘patentgenees-
middel’, want iedereen weet inmiddels 
wat dat betekent, namelijk: ‘onnodig duur 
geneesmiddel’. 

De rij boeken die beschrijft hoe schanda-
lig de marketing van de farmaceutische 
industrie te werk gaat wordt steeds langer. 
In mijn boekenkast al ruim een meter. Het 
blijkt dat het masseren van onderzoeks-

resultaten eerder regel dan uitzondering is, evenals het vissen in 
data tot de gewenste uitkomst eruit komt, het mooier voorstellen 
van positieve resultaten en het wegmoffelen van bijwerkingen. 
Recent trok de Nederlandse vertaling van het boek Deadly medi-
cines and organised crime (2013) van Peter Gøtzsche veel aan-
dacht. Gøtzsche is een Deense bioloog en chemicus. Hij begon 
als artsenbezoeker, later werd hij arts en medisch onderzoeker, 
hoogleraar, en redacteur van diverse prestigieuze vakbladen. 
Zijn boek trekt nogal drastische conclusies: het roer moet om, dit 
mag zo niet langer doorgaan. De remedies die hij hiervoor uit de 
kast haalt: het verplicht vooraf (bij de start) registreren van RCT’s 
(gerandomiseerde klinische studies) en het verplicht terugkoppe-
len van de resultaten naar alle deelnemende patiënten. Dat er op 
geneesmiddelen een patent kan rusten noemt Gøtzsche principi-
eel immoreel.

Wie op ‘patent’ en de botanische naam – of een belangrijke 
inhoudsstof – van een plant googlet, bijvoorbeeld Origanum of 
carvacrol, komt tientallen toegekende of aangevraagde patenten 
tegen. ‘Waar zijn we toch mee bezig?’ vraagt een normaal mens zich 
af.  Vaak is duidelijk dat het patentbureau niets weet (of wenst te 
weten) over traditioneel geneesplantengebruik. Recent werd door 
Franse onderzoekers een stof gepatenteerd (Guieranon B) vanuit 
de plant Guiera senegalensis, een belangrijke geneesplant van de 
Dogon-stam uit Mali. De Fransen zoeken naar partners voor het 
ontwikkelen van een geneesmiddel hieruit, maar de originele ken-
nisleveranciers worden daar niet in betrokken1. Vroeger passeer-
den deze zaken voortdurend en onopgemerkt. Nu geeft dat ‘ruis’. 

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

Imitation, not innovation heet het rapport2 dat de industriële dief-
stal van cultureel erfgoed uit de Indiase fytotherapie beschrijft. 
Het rapport bespreekt 31 voorbeelden, van Achyranthus tot Zin-
giber. Indien een farmacognost hierbij betrokken werd, zou deze 
diefstal van cultureel erfgoed nog veel duidelijker aan het licht 
komen. Want hoeveel procent van de reguliere geneesmiddelen 
is eigenlijk van planten afgeleid (met kruidengeneeskunde als 
basis)? Zoals professor Verpoorte het regelmatig stelt: ‘Afhankelijk 
van hoe breed je ‘afgeleid’ definieert, is elk percentage tussen 50 
en 90% verdedigbaar’. 

De kruidengenezers, die open access beoefenden avant la lettre, 
worden bedankt met diefstal van hun kennis. Regelmatig worden 
daarbovenop de door hen gebruikte werkzame planten voor het 
uitoefenen van hun beroep verboden, als bepaalde belangen-
groepen hun zin krijgen.

‘Ja, maar zonder patenten komt de geneesmiddelinnovatie tot 
stilstand’, zo houdt de farma-industrie ons voor. Hierover merk ik 
twee dingen op: 
1. Die geneesmiddelinnovatie is al lang tot stilstand gekomen, 

vooral me too’s en dure vervangers van bestaande zaken betre-
den de laatste tijd nog het toneel. Zie het artikel over Reverse 
pharmacognosy (NTvF nr 2, 2016). 

2. Juist open access en collectieve innovaties hebben de toekomst. 
Kijk naar autofabriek Tesla. Op weg vanuit Nederland naar 
mijn thuisbasis in Italië zie ik overal op belangrijke punten Tes-
la-‘pompen’ staan waar auto’s geen benzine maar stroom tan-
ken. Tesla heeft haar vele beroemde ingelijste patenten van de 
muur gehaald. Ze zijn vervangen door graffiti met een parafrase 
op een internet meme: ‘All Our Patent Are Belong to You’.

 
De 21e eeuw wordt de eeuw waarin patiënten en wetenschappers 
samen op zoek gaan naar oplossingen. En die gaan ze in alle open-
heid daar vinden waar ze altijd al waren: in de levende natuur. 

Utopisch? Misschien. We zullen zien. 

1  Voorbeeld afkomstig van: www.scidev.net/global/medicine/feature/traditional-me-
dicine-modern-times-facts-figures.html
2   Gemaakt door Gene Campaign, zie: www.biopirateria.org 
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De NVF als kennis– en 
verbindingscentrum bij de MAP EXPO

Impressie van het Holland Fyto House op deze internationale beurs

NICOLE WAUTERS-HERMANS EN CHRISTINE CATLENDER | Op 29 en 30 maart jl. vond – voor het eerst in Nederland – de internatio-
nale beurs voor medicinale en aromatische planten MAP EXPO plaats in Eindhoven. De organisatie was in handen van 
Nation Branding & Investment (NBI). De NVF werd door NBI gevraagd om haar kennis te delen over de Nederlandse 
situatie. Zo ontstond de kans om een 'Holland Fyto House' te creëren, met twintig Nederlandse deelnemers rond de 
NVF-informatiestand. Op voorspraak van de NVF waren er workshops en lezingen. In totaal exposeerden 69 deelne-
mers uit 16 landen en kwamen de bezoekers uit 32 landen..

In het buitenland vinden dergelijke bijeenkomsten geregeld 
plaats. Het doel van de NVF was om een kwalitatief en represen-
tatief overzicht te geven van de markt van planten, extracten, 
technologie, onderzoek, scholing, innovatie en eindproducten. 
Banners toonden de missie en visie van de NVF en de door de NVF 
georganiseerde lezingenserie. Er waren nieuwe NVF-informatie-
folders beschikbaar en bezoekers werden uitgenodigd om lid te 
worden. Inzage-exemplaren van het NTvF, ESCOP-folders en infor-
matie over de gloednieuwe ESCOP-app onderstreepten het doel.
NVF-leden bezochten deze beurs niet alleen vanwege de stands 
en de lezingen, maar ook omdat op de eerste dag de ALV plaats 
vond. Voorzitter Marij Schüsler presenteerde het nieuwe beleids-
plan, waarover een levendige discussie ontstond. Beschrijvingen 
van de lezingen en de samenvatting van het beleidsplan en de 
ALV vindt u elders in dit tijdschrift.

Wij beperken ons tot typeringen en uitspraken van een aantal 
deelnemers aan het Holland Fyto House. Enkele deelnemers kwa-
men door bemiddeling van de NVF, andere via de NBI. De ver-
scheidenheid was opvallend: kwekers, technologen, producen-
ten, opleiders en wetenschappers stonden rondom de NVF-stand. 
Allen kregen aandacht, ook van buitenlandse bezoekers.

Enkele exposanten die aanwezig waren:

Het Blauwe Huis (Ruinerwold) bestaat dit jaar vijfentwintig jaar 
als stichting en sinds eind jaren zeventig als kruidenbedrijf. Het 
Blauwe Huis presenteerde zich als teeltbedrijf en leverancier van 
kruidenproducten uit de biologisch-dynamische of gecertifi-
ceerde landbouw, waarmee zij een modelbijdrage leveren aan de 
agrarische cultuur. In de loop der jaren is hun professionalisering 
gegroeid, werd er apparatuur ontwikkeld en is de  kwaliteitscon-
trole geperfectioneerd. Meer samenwerking met gelijkgestemde, 
controleerbare bedrijven in Frankrijk en Italië ontstond om kwali-
tatief goede planten te kweken. De prioriteit ligt bij verantwoor-
delijkheid voor levensvormen en processen. Jan Kees Luijerink: 
“Hier op de beurs verrassen de Marokkanen en de Grieken. Zij heb-
ben behoefte aan analyserapporten om kwaliteit te leveren. Die 
banden kunnen we nu aanhalen.”

Biosfeer Groede (Groede) is een teeltbedrijf met een assortiment 
tincturen van biologisch gecertificeerde oorsprong. Ook produ-
ceert het biologisch tarwegras, gemmo’s, power juices en basis-
producten. Door de samenwerking met Marleen Herbs (Tasmanië, 
voorheen Groede) kunnen er het hele jaar door kruiden worden 
geteeld en verwerkt uit verschillende klimaatzones, gebruikma-

kend van duurzame productiemethoden. Nick Sinke: “De mensen 
op de beurs zijn geïnteresseerd; ik ben tevreden. Wel mis ik bedrij-
ven met gedroogde kruiden, zoals Galke.”

Producenten zoals TS Products (Harderwijk, met vooral tinctu-
ren), Trenker (Brussel, met fytoproducten en supplementen) en 
Health Solution, (Harderwijk, met humus- en fulvinezuur) kregen 
belangstelling van practici, dierliefhebbers, drogisten, verpleeg-
kundigen en leden van NVF en NWP.

Stands met onderzoeksinnovaties, zoals Fytagoras (Leiden), 
hadden veel belangstelling, ook van buitenlandse bezoekers. De 
onderzoeksafdeling Toegepaste Plantwetenschappen is gespeci-
aliseerd in DH-technologie, zaadtechnologie, tuinbouwkundige 
kennis van het wortelmilieu en literatuuronderzoek. Fytagoras 
werkt samen met de Universiteit Leiden, de HAN (Nijmegen), de 
HU (Utrecht), de CAH (Dronten) en het farmaceutisch platform 
Pivot Park Screening C. De focus ligt op een complexe benadering 
volgens de metabolomics approach met een zogenaamde Pressu-
rized Solvent Extractor, die getoond werd op de Fytagoras-stand. 
Hierdoor kan de werking van fytoproducten in hogere organis-
men (zoals de mens) goed worden voorspeld. Wessel Holtman: 
“Buitenlanders zoals Bulgaren en Grieken hebben behoefte aan 
kwaliteitscontrole en Fytagoras kan dat bieden. De sfeer op de 
beurs is uitstekend, de locatie goed en overzichtelijk. Dit mag ver-
volgd worden.”

Bij een ander onderzoeksbedrijf, PhytoGeniX (Bunnik), nauw 
betrokken bij de Universiteit Utrecht, vertelden Kees en Max 
Beukelman over hun speur- en ontwikkelingswerk, gebaseerd 
op onderzoek naar natuurlijke geneesmiddelen en geïsoleerde 
stoffen. Zo toonden ze de door hen ontwikkelde wondzorg- en 
huidproducten met boekweithoning als belangrijkste werkzame 
bestanddeel. Ze lieten ook zien hoe een ORAC-waarde (Oxygen 
Radical Absorption Capacity) bepaald wordt. Hierdoor kan de 
antioxidantcapaciteit gekwantificeerd worden, bijvoorbeeld als 
indicatie voor de houdbaarheid van extracten, halffabricaten en 
eindproducten.

Plantlab (Den Bosch) kwam heel anders uit de hoek. In 2010 is hier 
tien miljoen euro geïnvesteerd om planten onder kunstlicht in kli-
maatkamers te kweken, vanuit een compleet nieuwe benadering 
van een ideaal groeiklimaat. Het combineert kennis, technolo-
gisch inzicht en mathematisch berekende modellen, om tot pro-
totypes te komen. Zo kweekt het Stevia rebaudiana zonder bittere, 
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metaalachtige nasmaak. Dat bij deze stand veel vragen gesteld 
werden, is niet verwonderlijk.
Twee stands met onderwijsmogelijkheden vragen om meer pagi-
na’s in dit blad. Dat zijn: HAS Hogeschool (Den Bosch en Venlo) 
op het gebied van landbouw, voeding en leefomgeving. Ook 
ILVO (België), een inspirerend wetenschappelijk instituut op het 
gebied van landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek. In dit arti-
kel verwijzen wij naar hun websites: www.hashogeschool.nl en 
www.ilvo.vlaanderen.be.

Andere bedrijven lieten de actualiteit van hennep voor allerlei 
doeleinden zien: Hempflax, (Oude Pekela, met industriële hen-
nep voor dier, automobiel, bouw en machines) en Cibdol, (Veghel, 
met hennepolie met cannabidiol uit biologisch geteelde hennep). 
Een lezing over cannabidiol verduidelijkte deze benadering.

Tevens waren uit Nederland aanwezig: Glenn’s Bitter Health 
products (Amsterdam): Surinaamse planten. Itic Global (Amster-
dam): handelsbedrijf met een internationaal netwerk. Food Tech 
Brainport (Helmond): verwerkt plantaardige reststromen, ver-
lengt houdbaarheid via technologie, bevordert scheiding van 
grondstoffen en/of bijstromen. Bodec (Helmond): bruggenbou-
wer tussen kennis en markt, ondersteuning van procesinnovatie, 
creativiteit en nieuwe technologieën.
Namicos (Hengelo): natuurzuivere producten voor huid- en haar-
verzorging. De Groene Linde (Limmen): etherische oliën.

De stands waren zeer gevarieerd, maar wij misten instituten als 
Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut. Gelukkig hebben zij 
zich wel geprofileerd in de lezingen.

Met de Stichting Hortus Alkmaar willen we onze indrukken ein-
digen. Deze stand met informatie over de voormalige VSM-pro-
ductietuin met meer dan 750 geneeskrachtige planten werd druk 
bezocht. Enkele van de honderd vrijwilligers gaven uitleg over het 
belang van deze hortus en de mogelijkheid tot wandelingen en 
andere activiteiten. Hun enthousiasme was indrukwekkend. Cor 
Thomas: “MAP EXPO is een kleinschalige beurs, een echte ont-
moetingsplek. De NVF nam een opvallende plaats in: te midden 
van alle stands duidelijk herkenbaar en aanlokkelijk als ontmoe-
tingsplaats en informatieverstrekker, waarvoor deze beurs was 
bedoeld. Er was ook een goede en actieve bezetting door deskun-
digen en dat was een prettige ervaring.”  

FOTO’S DOOR GERBEN HOOGSTEEN EN NICOLE WAUTERS-HERMANS

Reserveer alvast in uw agenda:
3 en 4 oktober 2018 voor de tweede MAP EXPO in Eindhoven.

Drs C.M. (Christine) Catlender, apotheker en lid NVF 
PR-commissie en drs N. (Nicole) Wauters-Hermans, 
apotheker, lid NVF-PR commissie en concept-organisa-
tor van het Holland Fyto House en de NVF-lezingen op de 
MAP EXPO namens de NVF.

AFBEELDING 2 | Stand Hortus Alkmaar

Afbeelding 4 | Stand van Het Blauwe Huis

AFBEELDING 1 | NVF-informatie en omringende stands (PhytoGeniX en BioAG)

Afbeelding 3 | Stand TS Products
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Bedrijven die aanwezig waren 
op de MAP EXPO:

40 jaar sterk in aromatische- en geneeskruiden
van biologische en biodynamische teelt

info@hetblauwehuiskruiden.nl

Traditionele kruidenproducten sinds 1934

Wij steunen de NVF met haar streven naar kwalitatief 
hoogstaande fytotherapie en fytotherapeutica.

Lay out 1: 

 
“HempFlax hanteert een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering welke is 

opgezet vanuit de circulaire economie filosofie. Door het gebruik van 
hernieuwbare grondstoffen en de producten, streven we naar een minimale 

milieubelasting.” 

 
 
 
Lay out 2: 

 
 
 

Automotive

•Technische 
hennepvezels 

•Technische 
nonwovens 

•Hennepvezel 
granulaat

Bouwmateriale

•Akoestische 
isolatie 

•Thermische 
isolatieplaten 

•Hennepkalk 
blokken 

•Ondervloeren

Tuinbouw

•Substraat 
matten 

•Boomschijven 
•CanTop

Dierverzorging

•Premium 
stalstrooisel 

•Bodembedekkin
g huisdieren 

•Ligboxstrooisel 
veehouderij

Nutraceuticals

•Supplementen 
•Voedings 
producten 

•Huidverzorgin
gsproducten

Automotive

Bouwmaterialen

NutraceuticalsDierverzorging

Tuinbouw

… discover progress
Scheepsboulevard 3 * 5705 KZ Helmond

0492 77 97 68 * info@bodec.nl * www.bodec.nl

Specialist in humus-
en fulvinezuur

Celsiusstraat 5 • 3846 BK Harderwijk
Tel: 036 5239690 • E-mail: info@bioag.eu • www.bioag.eu

Biologische teler en verwerker van medicinale en aromatische planten Kruidendrogerij; Ruim 400 tinctu-
ren op voorraad; Alle bekende extractie methodes; Alle mogelijke vloeistoffen.; Producent van grondstof-

fen en Halffabricaten voor fytotherapie, voedingssupplementen, voedingsindustrie, dranken industrie, 
veevoeder toevoegingen en natuurlijke gewasbescherming; Productontwikkeling en Food design.

tel +31117376337Scherpbierseweg 1
4503 GR Groede

www.biosfeergroede.nl

Organic Micro Farming

Biologische teler en verwerker van medicinale en aromatische planten 
Kruidendrogerij 
Ruim 400 tincturen op voorraad 
Alle bekende extractie methodes 
Alle mogelijke vloeistoffen. 
Producent van grondstoffen en Halffabricaten voor fytotherapie, 
voedingssupplementen, voedingsindustrie, dranken industrie, veevoeder 
toevoegingen en natuurlijke gewasbescherming. 
Productontwikkeling en Food design. 

Biosfeer Groede BV
Scherpbierseweg 1
4503 GR Groede
tel +31117376337
fax +31117376341
mob +31644758401
KvK 28106469
BTW NL8169.32.840.B.01
SKAL 026872

 
www.biosfeergroede.nl
Organic Micro Farming
Herbs,Tincture,Gemmae,Oils,Cosmetics,Starfood,Spirits 
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NVF-lezingenprogramma 
tijdens de MAP EXPO

Een korte samenvatting

TEDJE VAN ASSELDONK EN THEA VAN HOOF

Dr. Henrie Korthout (Fytagoras en Yilin Zixin Pharmaceuticals): 
The Importance of Robust Extraction Procedures for Active Com-
pound Identification

Klinische kennis over geneesplanten is vaak voorhanden uit tra-
ditioneel gebruik, maar welk bestanddeel is nu verantwoordelijk 
voor de werking en hoe werkt het dan precies? De farmaceutische 
industrie hanteert voor onderzoek naar de werking van haar pro-
ducten de one drug - one target-benadering. Voor onderzoek naar 
plantaardige middelen werkt dit niet. 

Een plantaardig middel kan wel tienduizend werkzame stoffen 
bevatten. Ook het doel, het menselijk organisme, is complex 
en dus schieten de standaardtesten te kort. Fytagoras hanteert 
daarom een metabolomics-benadering: door middel van een 
zogenaamde Pressurized Solvent Extractor (dit apparaat was ook 
op de beurs aanwezig) worden vanuit elke plant zeer veel ver-
schillende extracten gemaakt. De bioactiviteit van al deze extrac-
ten wordt behalve in vitro ook vastgesteld in proefdieren (zebra-
vis-embryo’s en wormen). Specifieke software, die met zeer grote 
hoeveelheden data kan omgaan, zorgt voor patroonherkenning 
waardoor de relaties tussen complexe extracten en de complexe 
bioactiviteit ervan zichtbaar worden.

Ir. Theo van Rooij (Rivendell Health Food Consultancy): Regula-
tory Aspects of Herbal (Traditional) Medicines and Botanical Supple-
ments in EU / The Netherlands

Het is van belang om onderscheid te maken tussen kruidenpro-
ducten die als voedingsmiddel of als geneesmiddel op de markt 
worden gebracht. Kruiden als voedingsmiddel, zoals kruidenthee 
of voedingssupplementen, vallen onder de voedselwetgeving. De 
verantwoordelijkheid voor veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid 
en ook voor gezondheidsclaims, berust in Nederland volledig bij 
de producent of importeur. Voorwaarden voor marktintroductie 
en gezondheidsclaims worden vermeld in de powerpointpre-
sentatie. Bij kruiden voor medicinaal gebruik wordt onderscheid 
gemaakt tussen traditional herbal medicinal products (THMP) die 
een plausibele werkzaamheid kennen en well established use-pro-
ducten (WEU) die bewezen klinisch werkzaam zijn. Beide soorten 
preparaten hebben farmaceutische kwaliteit en worden onder-
bouwd door een EMA-monografie. Er zijn hierbij grote verschil-
len tussen de Europese staten (tabel 1). Dit heeft als gevolg dat 
veel kruiden in het ene land alleen als (werkzaam) geneesmiddel 
beschikbaar zijn, terwijl ze in een ander land alleen als supplement 
verkocht worden. In de top 10 van beide typen in Europa geregis-
treerde kruidengeneesmiddelen vinden we eind 2015 onder meer 
Ginkgo biloba (104 registraties WEU), Hedera helix (81 keer WEU), 
Hypericum perforatum (49 WEU en 44 THMP), Valeriana officinalis 
(41 WEU en 52 THMP), Silybum marianum (31 WEU), Harpagophy-
tum procubens (60 THMP), Pelargonium sidoides (59 THMP en 18 

WEU), Thymus spp. (39 THMP), Passiflora incarnata (37 THMP) en 
Echinacea spp. (herba 27 WEU; radix 25 THMP).

Dr. Maria Groot (RIKILT Instituut voor Voeldselveiligheid, Wage-
ningen University & Research): The Use of Herbs in Production Ani-
mals: Past, Present and Future

Vroeger was de biodiversiteit in graslanden dusdanig groot dat 
grazende dieren de beschikking hadden over een gevarieerd aan-
bod van planten. Ook de boerderij zelf was een gemengd bedrijf, 
met verschillende diersoorten. Tegenwoordig bestaat grasland 
hoofdzakelijk uit één plant: Engels raaigras, en houdt de boerde-
rij meestal nog maar één diersoort, in grote aantallen. Antibiotica 
werden voornamelijk ontwikkeld tussen 1940 en 1970. Daarna zijn 
er nauwelijks nog nieuwe antibiotica bijgekomen. Het gebruik van 
antibiotica bij mensen was in Nederland lange tijd het laagst in 
Europa, maar het gebruik ervan bij dieren was het hoogst. Toene-
mende antibioticaresistentie onder ziekteverwekkers dwingt tot 
verlaging van het (preventieve) gebruik van deze middelen. 
Vooral uit de biologische landbouw kwam de vraag naar ziekte-
preventie door gebruik van natuurlijke middelen. Dit onderzoek 
leidde tot de publicatie van een serie praktische stalboekjes voor 
biologische boeren, die gratis beschikbaar zijn op internet. Deze 
gidsen zijn ook in het Engels beschikbaar. Ze beschrijven prakti-
sche maatregelen, ingepast in de bedrijfsvoering (zie www.fyto-v.
nl). Inmiddels is er vanuit de gangbare landbouw ook belangstel-
ling voor deze informatie. 

Een nieuwe serie voor deze doelgroep wordt gemaakt. In totaal 
worden in de stalboekjes 30-50 verschillende kruiden beschreven. 
Kruiden zijn in veevoeding van belang voor smaak, stabilisatie van 
de darmflora, een betere stressbestendigheid en het verbeteren 
van het immuunsysteem.

Dr. Kees Beukelman (PhytoGeniX BV en afdeling Chemical Bio-
logy & Drug Discovery, Universiteit Utrecht): Provided by Nature, 
Proven by Science. 

Zo’n 80% van de wereldbevolking is voor medicijnen afhankelijk 
van kruiden en zo’n 40% van alle geneesmiddelen is (direct of indi-
rect) gebaseerd op planten.

PhytoGeniX werkt als spin off van de Universiteit Utrecht (UU) 
intensief samen met de UU. Het bedrijf beschikt over een techno-
logieplatform waarin vele aspecten van plantaardige geneesmid-
delen en geneeskrachtige planten kunnen worden onderzocht. 
Het onderzoeksgebied van dr. Beukelman strekt zich uit van 
planten tot bijen en diverse agrarische toepassingen. Al zo’n drie-
duizend jaar gebruiken mensen honing voor de verzorging van 
wonden. Honing blijkt meerdere antimicrobiële eigenschappen te 
hebben en is zelfs werkzaam tegen hardnekkige bacteriën, zoals 
multiresistente Staphylocccus-soorten (MRSA). Het sterkste effect 
werd gezien bij donkere boekweithoning. 
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passen hier, met hun complexe samenstelling en hun multitarget- 
en balansherstellende werking, heel goed in. Door middel van 
nieuwe multivariate data-analysemethoden kunnen de patronen 
in deze effecten, ondanks hun complexiteit, goed beschreven 
worden. Voorbeelden van deze systeembenadering zijn te vinden 
in TNO-onderzoek naar de traditionele Chinese geneeskunde, het 
Positive Health Program in Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld bij 
het opzetten van buurttuinen en voedselbossen in een Integrative 
Health-systeem.

Dit betoog leidde tot veel reacties uit de zaal, waarop zich een 
boeiende discussie ontspon.  

Auteursgegevens: zie pagina 10 en 22.

Namens de NVF spraken drs. Christine Catlender, die een toe-
lichting gaf op de ESCOP-monografieën en NVF-voorzitter dr. 
Marij Schüsler, die besprak waar de NVF voor staat anno 2017. De 
korte inhoud van deze twee bijdragen vindt u in het NVF-nieuws 
(pagina 29). Tijdens de discussies kwam onder meer naar voren 
dat er behoefte is aan een werkgroep voor verpleegkundigen bin-
nen de NVF.

Dr. Herman van Wietmarschen (Onderzoeker Nutrition & Health, 
Louis Bolk Instituut): Systems Biology and Herbs. 

Uitgangspunt voor het onderzoek van dr. Van Wietmarschen zijn 
de zogenaamde Blue Zones: de regio's in de wereld waar mensen 
op een gezonde manier heel oud worden. Een aantal factoren 
blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen: natuurlijk bewegen; een 
optimistische houding vanuit het gevoel opgenomen te zijn in 
een groep; gezonde – plantaardige – voeding en hechte familie-
banden. Dit soort factoren staat echter ver af van de parameters 
waarmee wij gewend zijn om gezondheid te meten, zoals bloed-
druk of bloedglucosegehalte. Willen we kunnen werken met de 
factoren die gezondheid blijken te bevorderen, dan hebben we 
een systeembenadering en systeemdiagnostiek nodig. Kruiden 

TABEL 1 | Aantallen geregistreerde kruidengeneesmiddelen in verschillende lidstaten van 
de Europese Unie in de periode 2004 t/m 2015. 

LAND TRADITIONAL USE (THMP):

(GEEN REGISTRATIES IN DENEMARKEN, 

LITOUWEN, LUXEMBURG EN MONTENEGRO)

WELL ESTABLISHED USE (WEU):

(GEEN REGISTRATIES IN CYPRUS, ITALIË, 

LITOUWEN, LUXEMBURG EN MONTENEGRO)

Duitsland 263 278

Verenigd Koninkrijk 344 1

Oostenrijk 195 51

Polen 197 24

Frankrijk 23 22

Italië 10 0

Spanje 90 27

Zweden 69 41

Nederland 43 18

De powerpointpresentaties van de lezingen 
staan op de website van de NVF: www.fyto.nl/
nvf-presentaties-beschikbaar-map-expo.

AFBEELDING | Herman van Wietmarschen
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Natuurlijk 
& duurzaam 
tocotriënolen 
uit rode palmolie

         Nieuw afgiftesysteem voor optimale 
biobeschikbaarheid & e� ectiviteit tocotriënolen

TOCOTRIËNOLEN 
Tocotriënolen behoren, net als tocoferolen, 
tot de groep van Vitamine E, een essentiële 
vetoplosbare vitamine. 
Vitamine E draagt onder andere bij tot de 
bescherming van cellen tegen oxidatieve 
stress. Vitamine E is een belangrijke anti-
oxidant voor de bescherming van celmem-
branen in ons lichaam. 
Tocotriënolen zijn onverzadigd en hebben 
daarom duidelijk andere biologische activi-
teiten dan tocoferolen. 

BIJZONDER AFGIFTESYSTEEM 
Tocotriënolen worden minder goed opge-
nomen in het darmstelsel. 

Het gepatenteerde afgiftesysteem EVNol 
SupraBio™ zorgt ervoor dat de tocotriëno-
len e� ectief worden opgenomen en gedis-
tribueerd naar vitale organen en weefsels. 
SupraBio™ zorgt ervoor dat de bestandelen 
zelfemulgerend zijn, waardoor er 250% 
verhoging van de opname plaats vindt. Dit 
is mede aangetoond in de eerste en enige 
humane studie die de weefseldistributie 
van tocotriënolen bestudeerde. 

Door het speciale afgiftesysteem volstaat 
een lagere inname om hogere plasma-
niveaus te bereiken. 
Tevens is de inname niet afhankelijk van 
vetinname met voeding. 

Etrinol bevat vooral de actieve alfa- en 
gamma tocotriënolen. Elke capsule bevat 
een mix van 50 mg tocotriënolen en 20 iU 
d-alfa-tocoferol. De natuurlijke bron van de 
tocotriënolen is duurzame rode palmolie.

Etrinol tocotriënolencomplex bevat tevens
fytonutriënten, zoals carotenoïden, fyto-
sterolen, co-enzym Q10 en squaleen.

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

Meer informatie:   E  info@spring� eldnutra.com   |   T  0186 - 626173   |   W  spring� eldnutra.com
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Presentatie NVF en ESCOP 
op lezingendag MAP EXPO 

Tijdens de MAP EXPO (zie verslag pagina 26–27) konden bezoe-
kers een lezingenprogramma bezoeken waarin toelichting werd 
gegeven op actueel fytotherapeutisch onderzoek en projecten 
in Nederland. De NVF en haar Europese koepelorganisatie ESCOP 
presenteerden zich daarin eveneens.

Dr. Marij Schüsler (apotheker, onderzoeksbureau Soffos, 
NVF-voorzitter): Waar staat de NVF voor anno 2017?

De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) is een onaf-
hankelijke vereniging die sinds 1988 bestaat en staat voor verant-
woord en duurzaam gebruik van plantaardige geneesmiddelen. 
De NVF wil informatie verstrekken over plantaardige geneesmid-
delen aan consumenten en behandelaars via www.infofyto.nl en 
het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie. Daarnaast zet zij 
zich in voor goed onderwijs in de fytotherapie, wil ze onderzoek 
stimuleren en organiseert ze bijeenkomsten voor zowel leden als 
niet-leden.

Tot welke beroepsgroepen horen de NVF-leden onder andere? 
Onder de leden bevinden zich (dieren)artsen, apothekers(assis-
tenten), onderzoekers en wetenschappers, therapeuten, telers, 
producenten, ondernemers, vertegenwoordigers van overhe-
den en verpleegkundigen. Kortom, iedereen met aantoonbare 
belangstelling voor fytotherapie of farmacognosie kan lid worden 
van de NVF.

De NVF richt zich op hulpverleners, consumenten, beroepsver-
enigingen, universiteiten, (semi)overheden en op het buitenland, 
onder andere via ESCOP (European Scientific Cooperative on Phy-
totherapy). Voor al deze partijen geldt dat het onderwerp dat wij 
willen bespreken moet zijn: hoe kunnen we waarborgen dat de 
plantaardige geneesmiddelen de plaats krijgen die ze verdienen. 
De ambitie van de NVF voor de komende drie jaar is:

- Het bundelen van zoveel mogelijk kennis en kunde op het 
gebied van fytotherapie middels groei van het ledenaantal.

- Toename van het aantal abonnees van het Nederlands Tijd-
schrift voor Fytotherapie. Hoe groter het aantal abonnees, des 
te groter de bijdrage aan de verspreiding van het gedachtegoed 
van de NVF.

- Het vergroten van de naamsbekendheid van de NVF. Als 
mensen of organisaties informatie zoeken over plantaardige 
geneesmiddelen zouden ze automatisch bij de NVF uit moeten 
komen.

- Dat gebruikers, voorschrijvers en afleveraars van plantaardige 
geneesmiddelen meer weten over fytotherapeutische midde-
len of tenminste weten waar ze de benodigde kennis kunnen 
vinden.

Van het bestuur
Als NVF-bestuur geloven wij in betrokkenheid van de leden en 
abonnees. Wij denken dat een sterke vereniging begint met her-
kenning van het beleid van de vereniging. Daarom willen wij inte-
ressante zaken waar het bestuur mee bezig is met u delen.
Na de netwerkbijeenkomsten in 2016 is het bestuur begonnen met 
het uitnodigen van de NVF-werkgroepen. Dit jaar waren dat tot nu 
toe de werkgroepen Dier & Kruid, PR, Scholing en Onderzoek. 

Aan dr. Maria Groot, aanwezig namens Dier & Kruid, hebben we 
gevraagd wat deze groep zo succesvol maakt. Waarschijnlijk heeft 
dat te maken met de uitgebreide kennis over fytotherapie die 
gedeeld wordt in een relatief korte bijeenkomst. Het bestuur over-
weegt om samen met de werkgroep Onderzoek bijeenkomsten 
te gaan organiseren met als titel ‘Mens & Kruid’. We hopen in het 
najaar van 2017 de eerste bijeenkomst te kunnen organiseren met 
een interessant thema voor de leden.

Het overleg met de werkgroep PR stond volledig in het teken van 
de MAP EXPO en het congres Goedaardige vrouwenkwalen, samen 
lossen we ze op? van 20 mei. Voor beide bijeenkomsten geldt dat 
ze wat het bestuur betreft succesvol waren, maar helaas minder 
bezoekers hebben getrokken dan we gehoopt hadden.

Wij zijn heel blij dat de werkgroep Scholing aan de slag gaat met 
het ontwikkelen van een beoordelingssysteem voor opleidingen. 
Tot nu toe geeft de NVF nog steeds de opleidingengids uit, die 
voor niet-leden € 7,75 kost en voor leden gratis is. Maar in deze 
opleidingengids staan nog opleidingen die inmiddels niet meer 
bestaan. Het NVF-secretariaat krijgt zeer regelmatig bestellin-
gen voor de opleidingsgids, dus we zijn erg blij dat de werkgroep 
Scholing hier mee aan de slag wil gaan.

Graag willen we u ook informeren dat prof. dr. Johanna Fink de 
NVF gaat vertegenwoordigen in het bestuur van de FMWV (de 
Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen). Daar 
zijn we als NVF-bestuur heel verheugd mee.

Als laatste willen we met u delen dat we druk bezig zijn om de acti-
viteiten die in het beleidsplan genoemd zijn voor 2017 uit te voe-
ren of anderszins op de rit te krijgen. Mocht u op welke manier dan 
ook willen bijdragen of reageren dan horen we dat uiteraard heel 
graag via nvf@fyto.nl.

Gerben Hoogsteen,
Secretaris NVF 

NVF–nieuws
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toezending en/of u wilt de vereniging steunen dan 
vragen we u abonnee of lid te worden. Mocht u geen 
prijs stellen op deze toezending of wilt u helemaal uit 
ons bestand verwijderd worden, geef dit dan door aan 
de NVF-administratie, bij voorkeur via nvf@fyto.nl. De 
NVF stelt haar adressenbestand nooit ter beschikking 
van derden.

- Het netwerk van de NVF verder uitbreiden, waardoor steeds 
meer mensen en partijen de NVF weten te vinden.

- En last but not least zouden we de farmacognosie weer terug 
willen brengen naar het academisch niveau waar het volgens 
ons hoort. Vrijwel alle reguliere geneesmiddelen zijn op een 
of andere manier voortgekomen uit de plantaardige genees-
middelen, die al eeuwenlang in alle culturen ter wereld worden 
gebruikt ter verlichting, genezing of om anderszins het leven te 
veraangenamen.

Mocht dit u aanspreken, dan kunt u de NVF bereiken via: 
nvf@fyto.nl 

Drs Christine Catlender (apotheker, voormalig NVF-, STF- en 
ESCOP-bestuurslid): ESCOP-monografieën.

In tegenstelling tot de van overheidswege opgestelde EMA-mo-
nografieën worden de ESCOP-monografieën door een interna-
tionaal team van experts gemaakt. Aanvankelijk als losbladige 
uitgave, maar sinds 2003 in boekvorm. Inmiddels worden nieuwe 
of herziene monografieën niet meer in boekvorm uitgegeven, 
maar uitsluitend nog digitaal, tegen een prijs van € 20,- tot € 30,- 
per monografie. Het is de bedoeling om de monografieën gratis 
beschikbaar te maken voor alle leden van de deelnemende orga-
nisaties aan ESCOP, zoals de NVF en haar zusterverenigingen. Om 
diverse redenen, waaronder het probleem van beveiliging tegen 
ongeoorloofd downloaden, is dit echter nog niet gerealiseerd. Wel 
is sinds dit jaar de ESCOP-app voor zowel iOS als Android beschik-
baar. De app geeft korte samenvattingen van de monografieën, 
met de nadruk op de belangrijkste toepassingen, waarschuwin-
gen en contra-indicaties. De app is via de gebruikelijke app-sto-
res te downloaden voor circa € 3,-. Deze app is nu nog alleen in 
het Engels en Duits verkrijgbaar, maar er wordt gewerkt aan een 
Nederlandstalige versie.

AFBEELDING 1 (L) | Christine Catlender
AFBEELDING 2 (R) | Het nieuwe NVF-bestuur tijdens de ledenvergadering
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(ADVERTENTIE)

Goed blijven plassen?
Op een natuurlijke wijze kan A.Vogel 
ondersteuning bieden

Rond het 45e levensjaar van de man kan de prostaat gaan groeien. 
De prostaat ligt om de urinebuis heen en de groei van de prostaat kan 
daardoor het plassen beïnvloeden. 

De prostaat is een walnootvormige 
klier bij de man die rond het 45e 
levensjaar kan gaan groeien. Dit 
is een normaal verschijnsel dat bij 
het ouder worden hoort. Omdat 
de prostaat om de urinebuis heen 
ligt, kan de groei van de prostaat 
het plassen gaan beïnvloeden. Dit 
is bijvoorbeeld te merken aan het 
vaker ’s nachts moeten plassen. 
Daarnaast kan de groei van de 
prostaat eff ect hebben op de 
seksuele gezondheid en de 
potentie van de man.

A.Vogel Prostaforce
• Helpt om goed te blijven plassen
• Slechts 1 capsule per dag 
•  Het advies is het product 4-6 weken 

achtereen te gebruiken
• Verkrijgbaar in 30 en 90 stuks

Natuurlijke 
ondersteuning
A.Vogel Prostaforce biedt natuur-
lijke ondersteuning; het bevat een 
concentratie stoff en uit de vruchten 
van de zaagbladpalm (Sabal 
serrulata). Dit helpt om de prostaat 
in goede conditie te houden en 
ondersteunt het goed blijven plas-
sen. Bovendien is het goed voor de 
seksuele gezondheid van de man 
en ondersteunt het de mannelijke 
potentie.
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Voor iedereen de juiste multi!
Met zoveel multi’s op de markt en een grote verscheidenheid aan sterktes en combinaties, 
is het vaak een uitdaging om de juiste formule te vinden die past bij de behoefte van de 
gebruiker. Maar met het Lamberts assortiment aan multi’s is het eenvoudig.

We herkennen bepaalde groepen mensen met een gemeenschappelijke nutriëntenbehoefte, 
vandaar dat we een serie multi’s hebben ontwikkeld, die passen bij deze behoeftes.
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