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Bekijk onze webshop
voor behandelaars:
www.euroherbs.nlMedicinale paddenstoelen 

productoverzicht voor behandelaars

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

Komt u ook naar het medicinale paddenstoelen-
congres op 22 & 23 september 2018?

Het unieke programma “De gezondheid bevorderende krachten van 
paddenstoelen” - het complete verhaal en de praktische toepassingen.

Kijk voor meer info en aanmelden op: www.otcg.be/nl/medicinale-paddenstoelen

Assortiment Eenheid Prijs*
Gewenste 

aantal 
invullen

agaricus blazei 90 st 33,24 

auricularia 90 st 26,82

chaga 90 st 26,82

coprinus comatus 90 st 26,82 

cordyceps 90 st 33,24

coriolus 90 st 26,82

hericium 90 st 26,82

hericor 90 st 26,82

maitake 90 st 26,82

pleurotus 90 st 22,65 

polyporus 90 st 26,82 

poria 90 st 26,82 

reishi/ganoderma 90 st 26,82 

shiitake 90 st 26,82 

triton 90 st 26,82

Assortiment Eenheid Prijs*
Gewenste 

aantal 
invullen

agaricus blazei 250 g  125,10

auricularia 250 g 103,50

chaga 250 g  125,10

coprinus comatus 250 g  103,50

cordyceps 250 g  125,10

coriolus 250 g  103,50

hericium 250 g  103,50

hericor 250 g 87,58

maitake 250 g  103,50

pleurotus 250 g 103,50

polyporus 250 g  103,50

poria 250 g  103,50

reishi/ganoderma 250 g  103,50

shiitake 250 g  103,50

triton 250 g  103,50

Bestelformulier medicinale paddenstoelen
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* Alle prijzen zijn patiënt adviesprijzen incl. 6% btw

topkwaliteit mycelium en jonge vruchtlichaam

Wilt u meer inhoudelijke informatie over deze medicinale paddenstoelen? Of over onze betalingscondities voor 
behandelaars? Stuur dan uw vraag naar: recepten@natuurapotheek.com
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Zie ook de agenda op www.fyto.nl voor meer informatie.

13 – 15 januari 2018 
18th International congress of international Society for 
Ethnopharmacology, jointly organized with the 5th international 
congress of the Society for Ethnopharmacology, India 
(ISE-SFEC 2018). Ethnopharmacology & drug development: 
innovation meets tradition. PLAATS: DHAKA (BANGLADESH) 
| INFORMATIE: ISE2018BD.COM

20 – 22 april 2018
Cosmofarma, internationale beurs voor cosmeceuticals
PLAATS: BOLOGNA (ITALIË) | INFORMATIE: WWW.COSMOFARMA.COM 

31 mei - 2 juni 2018
Tetranationaler Kongress von ÖGPHYT, GPT, SMGP, NVF, GA, ESCOP 
und ÖphG. PLAATS: WENEN (OOSTENRIJK), FARMACIECENTRUM UNIVERSITEIT 
| INFORMATIE: WWW.PHYTOTHERAPY.ORG/DE/TERMINE/TAGUNGEN-DER-GPT

25 - 26 juni 2018
22nd International congress Phytopharm 2018
PLAATS: WÄDENSWIL (ZWITSERLAND) | INFORMATIE: WWW.PHYTOPHARM2018.CH 

26 augustus 2018
66th International Congress and Annual Meeting of the Society 
for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), jointly 
organized with the 11th Shanghai TCM conference – 2018 
PLAATS: SHANGHAI (CHINA) | INFORMATIE: WWW.GA-ONLINE.ORG 

3-4 oktober 2018
Medicinal and aromatic plants (MAP)-EXPO, 2e editie
PLAATS: EINDHOVEN (BEURSGEBOUW) | INFORMATIE: WWW.MAP-EXPO.COM

AGENDA
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Van de redactie
Ook in 2018 hoopt de NTvF-redactie weer vier prachtige nummers 
uit te brengen.

De thema's voor het komende jaar zijn: 
Nr. 1: botanie 
Nr. 2: dermatologie
Nr. 3: nieuwe extractiemethodes
Nr. 4: ADHD

Als extra thema hebben we (onder voorbehoud): schimmelinfecties 
en paddenstoelen.

Wilt u zelf bijdragen aan het NTvF? U kunt een artikel inzenden over 
een actueel thema, bijdragen aan de rubrieken zoals Kletsica of n=1, 
een boekbespreking of een opinieartikel schrijven of tips geven. 
Overleg eerst met de redactie over uw bijdrage via redactie@fyto.nl.
Hou rekening met de deadlines voor het aanleveren van kopij. Voor 
nr. 1 valt dat gelijk met de verschijning van dit nummer; voor nr. 2 is 
dat 1 maart 2018, voor nr. 3 is het 1 juni en voor nr. 4 is de deadline 
1 september.

Wij horen graag uw suggesties en ontvangen graag uw bijdragen.
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Ten geleide

Dit nummer gaat over fytotherapie voor vrouwen en 
dan met name in verband met (pre)menstruele klachten. 
Daarnaast wordt er vanuit historisch perspectief gekeken 
naar anticonceptie en vruchtbaarheid.

De Munck-Khoe opent met een impressie van het congres 
dat de NVF in mei van dit jaar heeft georganiseerd. De 
titel van het congres Goedaardige vrouwenkwalen, samen 
lossen we ze op? sluit aan bij dit themanummer. Op deze 
plaats willen wij waardering en dank uitspreken aan allen 
die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het 
congres, in het bijzonder aan drs. Nicole Wauters-Her-
mans als programmacoördinator.

Dat planten een anticonceptieve en abortieve werking 
kunnen hebben, is al zeer lang bekend, net als de toepas-
sing hiervan. John M. Riddle schreef hier een boek over: 
Eve’s Herbs, A history of contraception and abortion in the 
West, waaruit Van Kregten een aantal aspecten en planten 
belicht. Zij gaat onder andere in op de terminologie waar-
mee de werking van deze planten wordt omschreven en 
de valkuilen daarvan.

Verkaik et al. hebben een systematische review en 
meta-analyse gedaan van de effectiviteit van Vitex 
agnus-castus. Deze plant kent een lange gebruikstraditie 
ter verlichting van premenstruele klachten. Verkaik et al. 
publiceerden deze analyse in augustus 2017 in het Ame-
rican Journal of Obstetrics & Gynaecology en maakten voor 
ons tijdschrift een samenvattende vertaling. Het premen-
strueel syndroom omvat diverse lichamelijke en psychi-
sche klachten. Daarom zou het welkom zijn als er in toe-
komstige studies meer inzicht verkregen zou worden bij 

welk type klachten de meeste effectiviteit verwacht kan 
worden van het gebruik van Vitex-extract.

Lans en Westfall maakten een samenvatting van hun 
hoofdstuk in het boek Complementary, Alternative, 
and Traditional Medicine – Prospects and Challenges for 
Women’s Reproductive Health, dat begin dit jaar uitkwam. 
Zij bespreken plantaardige vruchtbaarheidsbehandelin-
gen in koloniaal Noord-Amerika en vooruitzichten voor 
de hedendaagse geneeskunde.

Het interview is deze keer gehouden met NVF-lid Paula 
Holtzer, die zich na een lerarenopleiding biologie en 
gezondheidskunde heeft verdiept in de Traditionele Chi-
nese Geneeskunde en daar nu een praktijk in houdt. Van 
Hoof interviewde haar.

En dan de vaste rubrieken: de column van Van Asseldonk 
gaat over bangmakerij rondom anijs en eieren. De 
rubriek Vraag en antwoord gaat over grasetende huis-
dieren en in de boekbespreking worden twee boeken 
onder de aandacht gebracht die aansluiten bij het thema 
van dit nummer. De tuincolumn van Van Hoof behandelt 
deze keer de berk en Van Rooij heeft het in Wet en kwa-
liteit over goede fytoproducten die in elk Europees land 
een andere status hebben. 

Wij wensen u veel leesplezier met het laatste nummer van 
dit jaar en ontvangen graag reacties.

Lan Kiauw de Munck-Khoe
Maaike van Kregten

AFBEELDING | Ferula communis  (M. van Kregten)
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Impressie van het NVF-voorjaarscongres

Op 20 mei 2017 vond het NVF-congres Goedaardige vrouwenkwa-
len, samen lossen we ze op? plaats in de Lichttoren te Eindhoven. 
Het congres was goed bezocht met zo’n 120 deelnemers, en niet 
alleen vrouwen. Drs. Durk Meijer, arts en NVF-bestuurslid, leidde 
ons op prettige wijze door het programma heen.

Al eeuwenlang worden medicinale planten gebruikt bij een 
diversiteit aan vrouwenkwalen of vruchtbaarheidsproblemen. 
Een van de uitgangspunten bij de samenstelling van het con-
gresprogramma was om meer inzicht te krijgen in wat de huidige 
medische en differentiële diagnose betekenen om de klachten te 
begrijpen en vooral ook om inzicht te krijgen in welke kruiden op 
verantwoorde wijze daarbij ingezet kunnen worden. Een belang-
rijk doel van het symposium was dan ook om een brug te slaan 
tussen het reguliere medische veld en het complementaire veld, 
met aandacht voor de onderbouwing van de toepassing van 
medicinale kruiden of andere natuurlijke middelen. 

HET EINDE VAN DE PERIODE

Gynaecoloog dr. Peggy Geomini gaf ons een inkijkje in de diag-
nosemethoden en behandelopties van hevig menstrueel bloed-
verlies. Zij is verbonden aan het Máxima Medisch Centrum in Veld-
hoven, waar vrouwen met ernstige klachten behandeld worden 
en waar tegelijkertijd, onder leiding van gynaecoloog prof. dr. 
Marlies Bongers, onderzoek wordt gedaan naar de beste behan-
deltechnieken en de effectiviteit daarvan. Bongers is professor in 
de benigne gynaecologie en zet zich met haar team in voor het 
helpen van vrouwen die lijden onder hun menstruatie.

Het was indrukwekkend om te horen hoeveel vrouwen in Neder-
land last hebben van hevige menstruaties. Deze menstruaties 
kunnen zo ernstig zijn dat een aantal van deze vrouwen kiest voor 
de meest rigoureuze behandeling: volledige verwijdering van de 
baarmoeder. Ruim twee miljoen vrouwen vinden dat hun men-
struatie hevig is en 500.000 van hen ervaren de hevigheid van 
hun menstruatie als een zeer ernstig probleem. Ongeveer 120.000 
vrouwen per jaar gaan met deze klachten naar hun huisarts, dus 
nog lang niet iedereen zoekt hier medische hulp voor. Geomini 
vindt het ‘onthutsend dat zelfs in een modern land als Nederland 
de drempel voor vrouwen nog zo hoog is om met klachten van-
wege hevig menstrueel bloedverlies naar de dokter te gaan’. Het 
kan ook anders: zo bestaat er in Italië een menstruatieverlof. 

Achtereenvolgens werden de voor- en nadelen en nog te over-
winnen (technische) uitdagingen of problemen van de behandel- 
opties besproken, die bestaan uit medicamenteuze behande-
ling (hormonale of niet-hormonale behandeling), ablatie* van 
het endometrium, verwijdering van vleesbomen (hysteroscopi-

sche resectie) of hysterectomie**. Medicamenteuze behande-
ling kan bestaan uit hormonen, NSAID’s (ibuprofen, naproxen) of 
tranexaminezuur.

Geomini bracht met haar voordracht duidelijk in beeld dat hevige 
en pijnlijke menstruatieklachten veel voorkomen. Het probleem 
kan worden vastgesteld aan de hand van een specifieke scoreme-
thode: de pictorial bleeding assessment chart-score. De diagnose- 
en behandeltechnieken die Bongers en Geomini met collega’s 
uitvoeren en in eigen onderzoek met elkaar vergelijken, kunnen 
voor veel vrouwen uitzicht bieden op het einde van een periode 
met hevig bloedverlies. Vandaar de dubbelzinnige titel van haar 
voordracht: Het einde van de periode. Dit was tevens de titel van de 
inaugurele rede van Bongers ter gelegenheid van haar aanstelling 
als hoogleraar gynaecologie aan de Universiteit Maastricht.

LEREN VAN DE NATUUR, LEREN VAN 
ONZE VOOROUDERS, ANNO 2017

Na de boeiende voordracht van Geomini werd een film vertoond 
van een interview met prof. dr. Rob Verpoorte, hoogleraar far-
macognosie en plantencelbiotechnoloog aan de Universiteit Lei-
den. In de film hield Verpoorte een pleidooi voor het niet verloren 
laten gaan van eeuwenoude kennis. Met een aantal voorbeelden 
illustreerde hij dat de natuur en traditionele kennis onuitputte-
lijke bronnen zijn voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. 
Belangrijk daarbij is om te zoeken naar de synergie die planten 
kunnen bieden met hun complex aan inhoudsstoffen en om 
gebruik te maken van synergie die bereikt kan worden door ver-
schillende planten met elkaar te combineren. Ook het menselijk 
lichaam, waar het medicijn op moet aangrijpen, is immers een 
complex geheel. 

Verpoorte benoemde ook het probleem om wetenschappelijk 
onderzoek financieel van de grond te krijgen, omdat je nu een-
maal ‘geen patent kunt nemen op de traditie’. Toch heeft hij goede 
hoop dat er een ‘aardverschuiving’ gaat komen en noemt als 
voorbeeld van de samenwerkingsverbanden die op gang komen 
tussen China en Europa het miljoenenproject waarin Zweedse 
topinstituten en een Chinese universiteit gaan samenwerken in 
onderzoek naar traditionele geneeskunde. 

LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE | Veel vrouwen ervaren gedurende hun leven specifieke vrouwenkwalen die een negatieve 
invloed kunnen hebben op het welbevinden en dagelijks functioneren. Het probleem wordt vaak nog onderschat 
door artsen, terwijl de klachten ernstig kunnen zijn. 

*Ablatie is een techniek waarbij het baarmoederslijmvlies wordt verdampt, zodat het 
bloedverlies tijdens de menstruatie minder wordt.
**Hysterectomie is het operatief verwijderen van de gehele baarmoeder.
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CYCLUSSTOORNISSEN

Vervolgens liet drs. Martine Cornelissen in haar voordracht op 
pakkende wijze zien hoe waardevol traditionele inzichten en con-
cepten zijn voor vrouwen in onze huidige, moderne tijd en hoe 
goed Chinese fytotherapie toepasbaar is in de moderne prak-
tijk. Cornelissen is sinoloog, TCM-herbalist (Traditionele Chinese 
Geneeskunde) en acupuncturist met een praktijk in Amsterdam. 
Zij is gespecialiseerd in vrouwenkwalen en zwangerschap.

Chinese fytotherapie kent een lange traditie in het diagnosticeren 
en behandelen van menstruatieklachten. De vroegste bronnen 
over gynaecologie in Chinese medische teksten stammen uit de 
Periode van de Strijdende Staten (770-221 voor Christus). Verschil-
lende cyclusregulerende en bloedingstoppende kruidenformules 
werden al beschreven in de tweede eeuw na Christus.

Na een inleiding over de ‘andere taal’ van TCM gaf Cornelissen 
deskundig en helder uitleg over individuele patroondifferentiatie 
waarmee een behandeling op maat gegeven wordt (personalized 
medicine). Dit deed zij aan de hand van enkele traditionele krui-
denformules. Zo kan hevig menstrueel bloedverlies voortkomen 
uit zowel een hitte- als koudeprobleem. Beide problemen hebben 
een verschillende aanpak nodig. Cornelissen besprak ter illustratie 
daarvan een bloedingstoppende formule voor een koud, defici-
ent beeld, die niet alleen de functie, maar ook de verloren gegane 
materie (bloed) herstelt en een bloedingstoppende formule, geïn-
diceerd bij het patroon hitte en yin-deficiëntie. 

Wat steeds terugkomt in de Chinese fytotherapie is dat een 
bepaalde kruidenformule voor een bepaald patroon gebruikt 
wordt, maar dat datzelfde patroon de oorzaak kan zijn van ver-
schillende ziekten. Daarmee kan één bepaalde formule uiteenlo-
pende toepassingen hebben (“Different diseases, same treatment; 
Same disease, different treatments”).

Verder gaf Cornelissen twee voorbeelden van de keuze van een 
kruidenformule op grond van wat nodig is om de functie te her-
stellen door de ‘beweging’ in het lichaam te herstellen.

Indicaties voor de besproken kruidenformules zijn onder meer: 

- Onregelmatige cyclus
- Dysmenorrhoe (menstruele krampen)
- Amenorrhoe (afwezigheid van menstruele perioden tijdens de 

vruchtbare periode)
- Menorragie (hevig menstrueel bloedverlies)
- Metrorragie (onregelmatige, niet-menstruele bloedingen)
- Endometriose
- Spotting (licht bloedverlies tussen twee menstruaties)
- Perimenopauzaal spotten

- Spasmen en krampen
- Buikpijn tijdens zwangerschap
- Preventie van spontane miskraam
- Habituele miskraam
- Ectopische zwangerschap (buitenbaarmoederlijke zwangerschap)
- Excessief postpartum bloedverlies
- Lochia-retentie (verminderde afvloed na de bevalling)

Aan het eind van haar voordracht haalde Cornelissen een citaat 
van Rob Verpoorte aan: ‘de Westerse wereld is klaar voor systeem-
denken’. Ze besloot met de conclusie dat de Chinese benadering 
zeker een bijdrage kan leveren voor de moderne vrouw. Cornelis-
sen maakte ook iets los bij Geomini, die aangenaam verrast leek 
door de mogelijkheden die de TCM-benadering van menstruatie-
problemen (en andere vrouwenkwalen) te bieden heeft. 

HORMONALE DISBALANS EN (PRE)MENSTRUELE 
KLACHTEN VANUIT DE INTEGRALE PRAKTIJK

Dr. Barbara Havenith is als gynaecoloog en orthomoleculair arts 
werkzaam in de Vrouwenpoli Boxmeer waarvan zij ook eigenaar 
is. Naast haar werkzaamheden in haar praktijk is Havenith onder 
meer ook auteur van twee boeken. In haar boeiende voordracht 
gaf zij een overzicht van de onderliggende biochemische veran-
deringen en pathofysiologie van een verstoorde hormoonbalans 
en hoe dat te herstellen of bij te sturen is met behulp van voe-
dings- en leefstijlinterventies en met fytotherapie. 

In de Vrouwenpoli houdt zij zich bezig met meer dan 23 verschil-
lende goedaardige vrouwenkwalen. De essentie daarvan voert 
zij terug op twee pijlers: een verstoring in de hormoonbalans en 
een auto-immuunspectrumproblematiek als indirecte veroorza-
ker van hormonale disbalans. In haar voordracht vertelde ze hoe 
een onbalans tussen progesteron en estradiol en oestrogeendo-
minantie twee verschillende en belangrijke oorzaken zijn voor 
cyclusstoornissen en andere goedaardige vrouwenproblemen, 
hoewel de symptomen van een progesterontekort en oestro-
geendominantie elkaar voor een deel overlappen. Een progeste- 
rontekort kan bijvoorbeeld de oorzaak zijn van hevige menstrua-
ties of andere menstruatieproblemen. Een oestrogeendominantie 
kan de grondslag zijn voor onder meer myomen en poliepen in de 
baarmoeder. Bij het premenstrueel syndroom (PMS) is er sprake 
van een veranderde verhouding van hormoonmetabolieten, 
waarbij zowel een progesterontekort als een oestrogeendomi-
nantie een rol spelen. Oestrogeendominantie wordt gekenmerkt 
door een disbalans tussen te veel ongunstige (met kanker geasso-
cieerde) oestrogeenmetabolieten en te weinig gunstige, bescher-
mende metabolieten.

Havenith noemde een paar belangrijke feiten waarmee rekening 
gehouden moet worden: ten eerste dat vrouwen tot hun acht-
tiende en na hun veertigste jaar frequent anovulatoire cycli heb-

AFBEELDING | NVF-congres
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ben (dus weinig progesteron), ten tweede dat vrouwen minstens 
honderd keer zoveel progesteron als estradiol in de tweede helft 
van de cyclus maken en ten slotte dat vrouwen gemiddeld even-
veel estradiol als testosteron aanmaken.

Diverse fytotherapeutica werden per aangrijpingspunt genoemd, 
zoals monnikspeper (Vitex agnus-castus) en rozewortel (Rhodiola 
rosea) voor progesterontekort. Bij oestrogeendominantie komen 
indol-3-carbinol en DIM (3,3’-di-indolylmethaan), afkomstig uit 
koolsoorten, en grapefruit en ginseng in aanmerking. Ook kruiden 
die de vorming van testosteron remmen (dus ook bij vrouwen), 
zoals zaagpalmvrucht (Sabal palmetto), pompoenpit (Cucurbita 
pepo) en brandnetelwortel (Urtica sp.), of kruiden die juist de tes-
tosteronproductie stimuleren, zoals fenegriekzaad (Trigonella 
foenum graecum) en macawortel (Lepidium meyenii) komen voor 
in de praktijk van Havenith. De bekende kruiden bij overgangs-
klachten passeerden ook de revue, zoals Salvia officinalis, Rhodiola 
rosea, Vitex agnus-castus, Actaea racemosa en isoflavonen uit soja 
en rode klaver. De belangrijkste oorzaak van een te hoge testos-
teronproductie blijkt vaak een insulineresistentie te zijn, wat op 
zijn beurt veroorzaakt kan worden door lekke slijmvliesbarrières in 
darm of mond en door stress. Het stresshormoon cortisol geeft ook 
weer een toename in de testosteronproductie. Tot slot noemde 
Havenith nog vluchtige oliën uit diverse planten die mogelijk toe-
gepast zouden kunnen worden bij vaginale schimmelinfecties. 

HET ZIT TUSSEN DE OREN, EEN 
GOEDAARDIGE VROUWENKWAAL?

Drs. Kim van Wetten is arts leefstijlgeneeskunde en 80% van 
haar patiënten is vrouw. Haar voordracht ging over chronische 
vermoeidheid, stress, stemmingsstoornissen (postnataal en later), 
mantelzorgers en kruiden. Van Wetten begon haar verhaal met 
het eerst even stil staan bij wat het vrouw-zijn in de maatschap-
pij betekent. Daarna volgde een uitweiding over oorzaken van 
chronische aandoeningen, waaronder nutriëntentekorten en 
chronische overbelasting van de lever met schadelijke stoffen uit 
het milieu. Ontgiften is bij Van Wetten een belangrijke pijler en 
ze noemde meerdere commercieel verkrijgbare, samengestelde 
kruidenproducten die daarvoor toegepast kunnen worden. Zo 
besprak ze producten die onder meer berkensap, kleine brandne-
tel, paardenbloem, guldenroede, artisjok en mariadistel bevatten. 
Ook adaptogenen die de bijnier ondersteunen werden genoemd. 

ESCOP EN ESCOP-MONOGRAFIËEN, VIA MODELLEN 
ACTAEA EN VITEX AGNUS-CASTUS

Dr. Stephan Horsten, farmacognost/farmaceut, kwam vanuit 
zijn hoedanigheid als co-voorzitter van het European Scientific 
Cooperative on Phytotherapy (ESCOP) en voorzitter van de weten-
schappelijke commissie B vertellen over de totstandkoming en 
algemene opzet van de ESCOP-monografieën en de wetenschap-
pelijke onderbouwing daarvan. De monografieën van zilverkaars 
(Actaea racemosa) en monnikspeper (Vitex agnus-castus) werden 
nader toegelicht. Zo wordt de indicatie voor waterige alcohol- en 
propanolextracten van de rhizomen van zilverkaars – namelijk 
overgangsklachten – onderbouwd door meer dan twintig studies 
waarbij meer dan 6000 patiënten betrokken waren en door drie 
reviews/meta-analyses. De uitkomsten van de studies waren voor 
het merendeel positief, de uitkomst van de reviews varieerde van 
onbeslist tot positief. De veiligheid van zilverkaars tot een dosis 
van 200 mg is geëvalueerd bij 2800 patiënten. Interacties met 

geneesmiddelen kunnen mogelijk optreden via remming van 
leverenzymen (CYP450-enzymen).

Waterige alcoholextracten van de bessen van monnikspeper 
zijn geïndiceerd voor PMS. De onderbouwing van deze indicatie 
berust op tien studies met in totaal meer dan 1500 patiënten en 
één meta-analyse.

BEHANDELING PMS MET VITEX AGNUS-CASTUS

Saskia Verkaik sloot de dag af met een presentatie over haar 
meta-analyse naar de werkzaamheid van Vitex agnus-castus, nadat 
zij uitgelegd had dat een meta-analyse een hogere bewijskracht 
heeft dan een systematische review. Verkaik (organische chemie, 
HLO Utrecht) is natuurgeneeskundige en fytotherapeut en is 
momenteel weer werkzaam als organisch chemicus. Haar afstu-
deerscriptie voor haar bachelor Complementary and Alternative 
Medicine had Vitex agnus-castus als onderwerp. Daarna voerde zij 
samen met dr. Raphael Schulte (GGZ Noord-Holland-Noord, Alk-
maar), dr. A.M. Kamperman (Erasmus MC, Rotterdam) en dr. R. van 
Westrhenen (Erasmus MC, Rotterdam) een meta-analyse uit naar 
de effectiviteit van monnikspeper. Elders in dit nummer kunt u 
over de uitkomsten van deze meta-analyse lezen.

Tijdens de paneldiscussie aan het einde van de dag gebeurde er 
iets moois bij de sprekers: op het podium ontstond er spontaan, 
als een hoogtepunt van de dag, het wederzijdse voornemen om 
meer en vaker kennis uit te wisselen met elkaar. Dit werd door de 
zaal enthousiast ontvangen met applaus.

We kunnen dan ook terugkijken op een zeer geslaagde dag waarbij 
het publiek getuige was van het op een mooie manier in vervulling 
gaan van de wens die Verpoorte verwoordde in de syllabus. Ver-
poorte sprak namelijk de wens uit dat het bij elkaar brengen van 
oude en nieuwe kennis bij dit symposium zou moeten leiden tot 
synergie in samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines. 

L.K. (Lan Kiauw) de Munck-Khoe is afgestudeerd als 
apotheker, werkzaam bij Springfield Nutraceuticals 
en redactielid van dit tijdschrift.
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Eva’s kruiden
Een geschiedenis van anticonceptie en abortus in het Westen

GRANAATAPPEL EN SILPHION

Er zijn talloze bronnen te vinden voor het gebruik van anticoncep-
tiva en abortiva door de jaren heen. Oude westerse, vedische en 
Chinese medische geschriften bevatten recepten voor geboor-
tebeperking. Hieraan is te zien dat planten met die werking toen 
reeds bekend waren. De recepten bevatten weinig aanwijzingen 
over de praktische toepassing van de planten, wat volgens Riddle 
suggereert dat deze kennis mondeling werd overgebracht.

Historische demografische studies geven aan dat de premoderne 
mens met opzet de grootte van de familie reguleerde. Er zijn tevens 
teksten uit onder andere de Griekse en Romeinse oudheid over 
de grootte van steden in economisch verband, waarin vrouwen 
wordt aangeraden dan wel verboden anticonceptie te gebruiken 
of te aborteren, al naar gelang de behoefte aan groei van de stad. 
Woorden die daarin gebruikt worden zijn onder andere ‘medicijn’ 
en ‘anticonceptiva’. 

Contraceptieve en abortieve planten zijn ook terug te vinden in 
mythen, op aardewerk en andere archeologische vondsten en 
gaan vaak duizenden jaren terug. Ze komen voor in combinatie 
met bepaalde goden en godinnen, voor wie de plant een sym-
bool was. Een voorbeeld hiervan is een Griekse mythe over de 
ontvoering van Persephone naar de onderwereld door Hades. 
Haar moeder Demeter, godin van de vruchtbaarheid van land-
bouw en gewassen, was ontroostbaar en stortte de wereld in een 
strenge winter. Persephone kreeg uiteindelijk toestemming om 
terug te keren naar de bovenwereld. En hoewel haar vader Zeus 
haar verboden had om iets te eten, at ze toch een paar granaatap-
pelzaadjes die Hades haar aanbod in ruil voor haar terugkeer naar 
boven. Voor elke pit die ze had gegeten, moest ze een maand per 
jaar terugkeren naar Hades. Als mythen bepaalde opvattingen en 
overgeleverde kennis verwoorden, zou deze mythe onder andere 
kunnen betekenen dat de granaatappel (Punica granatum L.) werd 
geassocieerd met tijdelijke onvruchtbaarheid. De vrucht was voor 
verschillende volkeren een symbool voor een godin van de liefde 
of werd afgebeeld bij deze godin. De granaatappel werd met tij-
delijke onvruchtbaarheid ofwel anticonceptie geassocieerd. 

Deze plant komt ook voor in medische teksten van Hippocrates, 
Soranus, Dioscorides en Aetius. Zij schreven de zaden en schil voor 
ter anticonceptie. Deze toepassing van granaatappel wordt het 
meeste genoemd in klassieke teksten, maar verdwijnt in de mid-
deleeuwen. Dat is te zeggen: in Europa. In India, Oost-Afrika en 
de Pacifische gebieden wordt granaatappel nog steeds gebruikt. 

Modern onderzoek lijkt te laten zien dat granaatappel in bepaalde 
proefdiermodellen een anticonceptieve werking zou kunnen heb-
ben. (Of dit in mensen ook zo werkt is echter nog maar de vraag 
- red.). 

Een goed voorbeeld van informatie over het gebruik van plan-
ten via archeologische vondsten is dat van silphion of silphium 
(Ferula spp). Anekdotisch en medisch bewijs uit de klassieke oud-
heid vertelt ons dat silphion de eerste keuze was voor anticon-
ceptie. Volgens Theophrastus ontdekten Griekse kolonisten in 
Kyrene (Cyrene), een stad in wat nu Libië heet, een plant die de 
stad rijkdom heeft gebracht. Kyrene nam daardoor silphion aan 
als symbool van de stad, wat onder andere te zien is op afbeel-
dingen van silphion op vazen en munten. Veel munten hebben 
een afbeelding van de plant naast een vrouw. Op een vier-drach-
meserie zit een vrouw met de plant aan haar voeten. Ze raakt 
met haar ene hand de plant aan wijst met de andere naar haar 
voortplantingsorganen.

Er was veel vraag naar silphion: de plant werd onder andere geëx-
porteerd naar Griekenland, Rome en Syrië. In de loop van de eeu-
wen werd silphion erg duur. De vraag ernaar werd groter, maar de 

MAAIKE VAN KREGTEN | Het gebruik van anticonceptiva en abortiva lijkt bij de mensheid te horen. De morele ideeën hier-
over verschillen echter van tijd tot tijd en van cultuur tot cultuur. In het Westen zijn in de loop van de geschiedenis 
regelmatig pogingen gedaan om deze kennis te onderdrukken. Toch lijkt een deel ervan door middel van mondelinge 
overlevering tot in deze tijd bewaard gebleven. John Riddle schreef hier in 1997 een boek over: Eve’s Herbs. A history of 
contraception and abortion in the West. Hier volgt een beperkte samenvatting met een drietal voorbeelden van planten 
die werden – en soms nog steeds worden – gebruikt.

AFBEELDING 1 | Drachme met afbeelding van Cyrene en een siIphion plant, c. 525–480BC. 
(bron British Museum)



9  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 30 e jaargang, nr. 4, 2017

voorraad werd kleiner. Het was een wilde plant, die zich moeilijk 
liet verbouwen. Pogingen om silphion elders te kweken misluk-
ten. Aan het einde van de klassieke oudheid was de plant dan ook 
verdwenen. De laatste keer dat de plant werd genoemd, was in 
brieven uit de vierde eeuw.

In medische teksten komt silphion uiteraard voor: Soranus raadde 
vrouwen aan om eenmaal per maand het sap te drinken in een 
hoeveelheid ter grootte van een kikkererwt met water. Hij gaf 
aan dat het conceptie voorkomt, maar ook ‘vernietigt wat er al is’. 
Dioscorides beschouwde het als contraceptivum en abortivum. 
Plinius de Oudere, die principieel tegen abortus was, gaf aan dat 
het de menstruatie reguleert.

Maar hoe kun je de effectiviteit van een uitgestorven plant bepa-
len? Dit kan door de plant te gebruiken waarmee men silphion 
verving als het niet verkrijgbaar was. In dit geval was dat duivels-
drek (Ferula assa-foetida L.). Modern onderzoek heeft inmiddels 
een anticonceptieve en abortieve werking laten zien van zowel 
duivelsdrek als van verschillende andere Ferula-soorten, zoals 
reuzenvenkel (F. communis). De een werkt sterker dan de ander, 
maar gezien hun effectiviteit wordt het aannemelijk waarom men 
silphion zo waardeerde.

VERVOLGING

Gedocumenteerd bewijs vanuit het perspectief van vrouwen is 
moeilijk te vinden in de klassieke oudheid en de middeleeuwen. 
Lezen en schrijven was vooral voorbehouden aan mannen uit de 

AFBEELDING 2 | Reuzenvenkel (Ferula communis). Foto M. van Kregten

hogere klassen. Vrouwen waren afhankelijk van mondeling over-
gebrachte kennis. Bovendien was het in de vroeg-moderne tijd 
gevaarlijk om geschreven teksten achter te laten, in verband met 
mogelijke heksenvervolgingen. Toch zijn er ook in de middeleeu-
wen onverwachte bronnen te vinden, namelijk de verslagen van 
de Inquisitie. Op 22 augustus 1320 in het dorp Montaillou in de 
Pyreneeën, werd Béatrice beschuldigd van kathaarse ketterij. 

Het verslag van de Inquisitie vertelt 
over het gebruik van plantaardige 
anticonceptie door Béatrice tijdens 
haar liefdesaffaire met een priester

Het verslag van de Inquisitie over haar verhoor vertelt over haar 
gebruik van anticonceptie in haar liefdesaffaire met de priester 
Pierre Clergue, met wie zij al negentien jaar het bed deelde. Een 
deel van het verslag is verloren gegaan, maar uit het deel dat 
bewaard is gebleven, kunnen we opmaken dat het ging om een 
pessarium ‘dat voorkomt dat een vrouw zwanger raakt’. Uit het 
verhaal van Béatrice wordt duidelijk dat zij op de hoogte was van 
planten met een anticonceptieve werking. Dit is belangrijk, omdat 
het aangeeft dat de gewone mens kennis had van dit soort plan-
ten en dat die dus niet alleen voorbehouden was aan een select 
gezelschap van bijvoorbeeld artsen. Opmerkelijk is dat Béatrice 
niet wist om welke plant het ging, maar de priester wel. Hij gaf 
het pessarium aan haar en wilde niet dat ze wist welke plant hij 
gebruikte, zodat ze niet met anderen zou slapen. Mannen hadden 
dus ook kennis van anticonceptie.

WILDE PEEN

Riddle stelt dat medicijnen werden gekozen op basis van monde-
linge overlevering of volkskennis. Dit was op zijn beurt weer geba-
seerd op cumulatieve ervaring en reputatie. Een voorbeeld hier-
van zou wilde peen (Daucus carota L.) kunnen zijn. Het is een plant 
die weinig genoemd wordt in oude geschriften, maar die vandaag 
de dag nog steeds in gebruik is. Bovendien is het een plant die 
op veel plekken ter wereld voorkomt. Wilde peen wordt nu nog 
steeds regelmatig gebruikt door vrouwen in India en op het plat-
teland van de Appalachen (VS). Riddle maakt melding van andere 
vrouwen in de VS die het nog steeds, of weer opnieuw, gebruiken. 
Zijn theorie is dat deze kennis door de eeuwen heen mondeling 
is overgedragen, want hij acht het hoogst onwaarschijnlijk dat 
(zoveel) moderne vrouwen de oude teksten lezen. Riddle stelt 
dat het volkskennis of -geneeskunde was dat de plant (tijdelijke) 
onvruchtbaarheid veroorzaakte.

Hippocrates, Dioscorides, Scribonius, Largus en Marcellius empi-
ricus kenden de wilde peen en beschouwden deze plant als een 
abortivum. Alleen Plinius de Oudere noemde het een emmenago-
gum (menstruatiestimulerend middel). Van hem was bekend dat 
hij morele bezwaren had tegen contraceptie en abortus. 

De zaden blijken inderdaad een sterk anticonceptivum indien 
oraal ingenomen vlak na de coïtus. In vivo-testen met proefdieren 
laten zien dat het de implantatie interrumpeert: het bevruchte 
eitje zal niet kunnen innestelen of als dat toch al is gebeurd, wordt 
het afgestoten. Bij proefdieren is ook vastgesteld dat het de ovari-
ele groei remt en de oestrische cyclus verstoort. Bepaalde aanwe-
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zige terpenen lijken de progesteronsynthese in zwangere dieren 
te blokkeren. 

De definities van emmenagogum, contraceptivum en abortivum 
hangen samen met de kennis over bevruchting en hoe er werd (en 
wordt) gedacht over wanneer leven begint. Het kon en kan nog 
steeds voorkomen dat een vrouw haar verlate menstruatie opwekt 
met behulp van planten, zonder te weten dat ze zwanger is. Het 
morele denken over contraceptie en abortus kan veel verschillen 
per periode, per regio, per religie en per persoon. Kennis over deze 
planten kan onderdrukt zijn of anders omschreven zijn. Censuur 
en zelfcensuur zijn van alle tijden. Dit heeft gevolgen voor de 
omschrijving van de werking van planten. Bijvoorbeeld: Plinius de 
Oudere was tegen abortus en noemde alle planten die dit konden 
opwekken emmenagogen. ‘Veroorzaakt vloed’ of ‘onvruchtbaar-
heid’ zijn ook mogelijke omschrijvingen van dezelfde effecten. 
Het is dus mogelijk dat planten die in oude teksten te boek staan 
als emmenagoga, een anticonceptieve of een abortieve werking 
kunnen hebben, zeker wanneer er geen onderscheid gemaakt 
is tussen milde en sterke emmenagogen. Planten die ‘voor de 
vruchtbaarheid’ werden gebruikt, konden net zo goed die vrucht-
baarheid voorkomen of een zwangerschap beëindigen. Uiteraard 
spelen meerdere factoren een rol, zoals de keuze voor het onder-
deel van de plant, de bereidingswijze en de dosering. Belangrijk 
hierbij is het feit dat al het moderne onderzoek is gedaan op proef-
dieren en dat veel van deze planten in de benodigde doseringen 
toxisch zijn.

Er is dus een heleboel kennis bewaard gebleven over plantaardige 
anticonceptie en abortus, alleen is deze mogelijk ‘gecodeerd’ in 
minder aanstootgevende bewoordingen. Modern onderzoek zou 
dit wellicht kunnen ontcijferen, om mogelijk een breder assorti-
ment voorbehoedsmiddelen te creëren, die mogelijk minder bij-
werkingen geven. Daarbij is het zeer belangrijk om niet af te gaan 
op vage omschrijvingen zoals ‘bevordert de vruchtbaarheid’, maar 
op het eigenlijke werkingsmechanisme van dit soort planten. 

REFERENTIE | Riddle, JM. Eve’s Herbs. A history of contraception and abortion in the West. 
Harvard University Press Cambridge/Massachusetts; 1998.
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Behandeling van het premenstrueel 
syndroom met monnikspeper

Een systematische review en meta-analyse

METHODE

De databases van Embase (via embase.com), MEDLINE (via Ovid), 
Web-of-Science, Scopus, PsycINFO (via Ovid), Cinahl (via EBSCO-
host), Cochrane CENTRAL (via Wiley), PubMed, Google Scholar en 
AMED Allied and Complementary Medicine Database (via Ovid) 
zijn met een breed spectrum van passende zoektermen door-
zocht tot januari 2016. Alle gerandomiseerde gecontroleerde 
onderzoeken met een minimale duur van 2 maanden, waarin 
vrouwen met PMS of PMDD zijn behandeld met monnikspeper, 
zijn meegenomen in de review. De publicaties zijn onafhankelijk 
geëvalueerd door twee reviewers. De volgende data zijn uit de 
studies gehaald: karakteristieken van het studie-ontwerp, karak-
teristieken en omvang van de patiëntpopulatie, de details van 
de interventie, het type controle, de methode van diagnose en 
de uitkomstmaten. 

RESULTATEN

Van 395 artikelen zijn de titels en samenvattingen gescreend, 
waarna 357 publicaties zijn uitgesloten. Er zijn 38 volledige artikelen 
geëvalueerd. Na uitsluiting van dubbelpublicaties zijn zeventien 
studies opgenomen in de kwalitatieve analyse. Veertien van deze 
studies konden worden meegenomen in de kwantitatieve analyse.
Dertien van de zeventien onderzoeken zijn volgens de auteurs 
dubbelblind uitgevoerd. Tien trials waren placebogecontroleerd 
en negen vergeleken monnikspeper met andere interventies 
voor PMS. In drie studies werden orale anticonceptiva als con-
trole gebruikt en twee studies gebruikten fluoxetine (een SSRI) 
als vergelijkende medicatie. In de andere studies werden vitami-
nes, supplementen of kruiden gebruikt als controle: twee studies 
gebruikten pyridoxine (een B6-vitamine) als controle, één studie 
gebruikte magnesium en in één studie werd zowel Hypericum per-
foratum L., als vitamine E als controle gebruikt. In elf van de zeven-
tien trials werden zeven verschillende monnikspeperpreparaten 
gebruikt. Zes van de preparaten bestonden uit een extract van 
monnikspeper en één studie gebruikte gemalen monnikspeper-
bessen als preparaat. De andere onderzoeken gaven geen nadere 
details over het gebruikte preparaat. Ook was er aanzienlijke 
heterogeniteit tussen de studies wat betreft dosering, doserings-
schema gedurende de cyclus en de meetinstrumenten voor de 
uitkomstmaten. 

Om de kwaliteit van de opgenomen studies te bepalen is het ‘risk 
of bias’-instrument* van het Cochrane Handbook gebruikt. De 
resultaten staan weergegeven in figuur 1. Slechts twee studies zijn 
beoordeeld met een laag risico op bias. De meeste publicaties mis-
ten essentiële informatie om de studies te kunnen beoordelen. In 
slechts vijf van de zeventien studies is bijvoorbeeld de randomisa-
tieprocedure voldoende beschreven.

WERKZAAMHEID

Ondanks de heterogeniteit in de onderzoeksopzet verminderde 
monnikspeper in negen van de tien studies de premenstruele 
klachten meer dan de placebo. Alleen het onderzoek waarin 
gemalen monnikspeperbessen werden onderzocht, vond slechts 
bij het symptoom ‘agitatie/onrust’ een significant voordeel boven 
placebo. In een ander onderzoek werd een dosisresponsrelatie 
van een extract aangetoond: 20 mg was effectiever dan 8 mg en 
placebo, terwijl 30 mg niet significant beter was dan 20 mg. In 
twee trials bleek een monnikspeperextract superieur over pyri-
doxine in de verbetering van PMS-klachten. Een monnikspeper-
extract bleek tevens superieur te zijn aan magnesium, Hypericum 
perforatum L. en vitamine E .

In de studies met orale anticonceptiva (Miranova of drospirenon) 
als vergelijkende medicatie werd een vergelijkbare werkzaamheid 
van het gebruikte monnikspeperextract gevonden. In twee van 
deze studies werd tevens een placebo opgenomen. De placebo 
bleek inferieur aan monnikspeper en het orale anticonceptivum. 
Fluoxetine was beter werkzaam dan het monnikspeperextract in 
één van de onderzoeken, terwijl de andere studie een niet-signifi-
cant voordeel voor fluoxetine vond.

Veertien studies kwamen in aanmerking voor een kwantitatieve 
analyse. In totaal zijn 31 effectgroottes geanalyseerd met data van 
1786 patiënten. In figuur 2 zijn de gestandaardiseerde effecten 

SASKIA VERKAIK, ASTRID M. KAMPERMAN, ROOS VAN WESTRHENEN EN RAPHAEL SCHULTE | Het premenstrueel syndroom (PMS) wordt gekarakteriseerd door 
somatische en psychische symptomen tijdens de luteale fase, die binnen enkele dagen na begin van de menstruatie verdwijnen. Onge-
veer 4% van alle vrouwen ervaart dusdanig ernstige klachten rondom de menstruatie dat deze als PMS te classificeren zijn. Het diag-
nostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen DSM 5 heeft premenstruele dysfore stoornis (PMDD) als diagnose 
opgenomen in het hoofdstuk depressieve stoornissen en noemt als kernsymptomen affectlabiliteit, prikkelbaarheid, somberheid of 
angst en spanning. Selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s) zijn bij deze indicatie het beste onderzocht, maar veel vrouwen 
zijn op zoek naar alternatieve behandelingen. Met deze systematische review en meta-analyse willen we de werkzaamheid en verdraag-
baarheid van monnikspeper (Vitex agnus-castus) bij PMS bepalen. Dit artikel is een samenvatting van de systematische review van en de 
meta-analyse over de behandeling van het PMS met preparaten van monnikspeper, die onlangs gepubliceerd is in het American Journal 
of Obstetrics & Gynecology [1].

* (Red.) Bias, ofwel vertekening, is een term die een systematische fout beschrijft. Dit 
houdt niet de vertekening van de resultaten in, maar vertekening van de metingen (bij-
voorbeeld een onzorgvuldige of onduidelijke proefopzet of onbetrouwbare metingen), 
waardoor men uiteindelijk tot verkeerde onderzoeksresultaten kan komen. Bias kan 
optreden bij onder meer het opzetten van een studie, het verzamelen van data of de uit-
werking van data van een onderzoek. Deze vertekening kan het werkelijke resultaat van 
een onderzoek daardoor zowel over- als onderschatten, ofwel niet beïnvloeden. Het is 
dus correcter om te spreken over een ‘risico van bias’.
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van monnikspeper van alle opgenomen studies weergegeven. 
Het gecombineerde effect van monnikspeper in placebogecon-
troleerde studies was groot (Hedges’ g **, -1.21; 95% CI, -1.53 to 
0.88; I 2, 91%) evenals het gecombineerde effect in vergelijking met 
vitamines, supplementen en andere kruiden (Hedges’ g, -1.60; 95% 
CI, -2.60 to -0.61; I2, 96%). In vergelijking met orale anticonceptiva 
en fluoxetine is het gecombineerde effect klein (Hedges’ g, -0.12; 
95% CI, -0.35 to 0.11; I2, 54%; en Hedges’ g, 0.17; 95% CI, -0.27 to 0.61; 
I2, 96%). Gezien de hoge heterogeniteit tussen de studies moeten 
deze gecombineerde effecten louter gezien worden als een eer-
ste verkenning en uiterst voorzichtig worden geïnterpreteerd. 
Mogelijke oorzaken van de gevonden heterogeniteit zoals dosis, 
het monnikspeperpreparaat, risk of bias, blindering en rapporta-
ge-bias zijn bestudeerd met behulp van een sensitiviteitsanalyse. 
De I2-waardes en de heterogeniteit in de subgroepen bleven ech-
ter hoog.

BIJWERKINGEN

In dertien studies werd het aantal uitvallers in de studies gerap-
porteerd. De drop-out rates (uitval van patiënten in de studie) 
varieerde van 0 tot 46% en waren gelijk verdeeld over de parti-
cipanten in de monnikspepergroep en de controlegroep. Elf van 
de studies rapporteerden bijwerkingen. 59 van de 492 met mon-
nikspeper behandelde patiënten (12.0%) meldden een ongewenst 
effect in vergelijking tot 29 van de 328 patiënten (8.8%) die behan-
deld zijn met placebo. De meest gerapporteerde bijwerkingen 

** (Red.) Hedges’ g is een maat voor effectgrootte. De effectgrootte laat zien hoeveel een 
groep verschilt van een andere (meestal een verschil tussen een experimentele groep en 
een controlegroep). De effectgrootte is een dimensieloos getal. Een g van 1 geeft aan dat 
de groepen met 1 standaarddeviatie van elkaar verschillen, een g van 2 geeft een verschil 
van 2 standaarddeviaties tussen de groepen aan enzovoorts. In het algemeen wordt een 
g van groter dan 0,8 gezien als een ‘groot’ effect, alhoewel de interpretatie van het uit-
eindelijke effect wel sterk kan afhangen van praktische aspecten zoals het vaststellen 
van een ‘minimaal gewenst relevant effect’ door de onderzoekers. Dit laatste is belang-
rijk voor de relevantie van de gepubliceerde resultaten van een onderzoek.

FIGUUR 1 | ‘Risk of bias’ van de opgenomen studies. In deze figuur wordt de mate van ‘risico van bias’ bij 
specifieke onderdelen van de genoemde studies vermeld (laag, onduidelijk en hoog risico).
Korte verklaring van de gebruikte termen:

Random sequence generation: selectie-bias die veroorzaakt kan worden door onjuiste randomisatie 
van de onderzoeksopzet.
Allocation concealment: geblindeerde toewijzing van proefpersonen aan groepen.
Blinding of participants and personnel: blindering van proefpersonen en betrokken onderzoekers. 
Blinding of outcome assessment: blindering van de beoordeling van verkregen uitkomsten.
Incomplete outcome data: missende of incomplete data door bv. het uitsluiten van bepaalde data 
uit de analyse.
Selective reporting: rapporteren van resultaten van slechts een geselecteerd aantal studies.
Other bias: andere mogelijke vormen van bias.
Overall bias: uiteindelijke totale bias van de genoemde studies.

De in deze figuur vermelde referenties zijn te vinden in de originele publicatie: Verkaik et al. Treatment 
of premenstrual syndrome with preparation of Vitex agnus-castus. Am J Obstet Gynecol 2017.

zijn hoofdpijn, misselijkheid, een opgeblazen gevoel in de buik 
en netelroos. Overige bijwerkingen zijn maag-darmonsteking, 
meerdere abcessen, acne, hevige of lange menstruatie, licht ver-
hoogde bloeddruk, onreine huid en vaginale schimmelinfectie 
met ernstige jeuk. Alle bijwerkingen gedurende de behandeling 
met monnikspeper waren mild en verschilden niet significant van 
behandeling met placebo of vergelijkende medicatie. Alleen bij 
fluoxetine en orale anticonceptiva traden meer bijwerkingen op 
dan bij monnikspeper.

DISCUSSIE EN CONCLUSIES

Ons literatuuroverzicht leverde zeventien studies op die monniks- 
peper met placebo en/of een actieve controle vergeleken. De 
studies werden in zes landen op twee verschillende continen-
ten uitgevoerd. Er werd een variëteit aan diagnostische criteria, 
monnikspeperproducten en uitkomstmaten gebruikt. Dertien 
van de veertien studies met placebo, voedingssupplementen of 
kruidenpreparaten als controle rapporteerden positieve effecten 
van monnikspeper op totale PMS-symptomen, waarbij de onge-
wenste effecten niet significant verschilden met die van placebo 
of controle. De meta-analyse laat een groot gecombineerd effect 
zien van monnikspeper in de studies met placebo, supplementen 
en kruiden (Hedges’ g placebo, -1.21; 95% CI, -1.53 tot -0.88 en Hed-
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FIGUUR 2 | Forest plot van de opgenomen studies gestratificeerd per comparator

De effecten van behandeling van monnikspeper (N=14; 31 effectgroottes) zijn uitgedrukt in Hedges’ g 
en 95% betrouwbaarheidsinterval (CI). De verticale lijn in de figuur correspondeert met het geen effect 
hebben van de behandeling.

a De algehele PMS-symptomen zijn geëvalueerd met de volgende instrumenten: PMS diary, 
Premenstrual Tension Self-Rating Scale (PMTS), Daily Symptom Report, Calendar of Premenstrual 
Experiences, of PMS visual analog scale.

Symptomen van depressiviteit zijn geëvalueerd met de Beck Depression Inventory, Hamilton Depression 
Rating Scale, Mood Disorders Questionnaire, of visual analog scale.

Symptomen van angst zijn geëvalueerd met een gedeelte van de Hamilton Depression Rating Scale, of 
visual analog scale.

b Geëvalueerd met PMS diary. 
c Geëvalueerd met Premenstrual Tension Self-Rating Scale. 
d Hypericum perforatum als comparator. 
e Vitamine E als comparator.

De in deze figuur vermelde referenties zijn te vinden in de originele publicatie:
Verkaik et al. Treatment of premenstrual syndrome with preparation of Vitex agnus-castus. 
Am J Obstet Gynecol 2017.

ges’ g supplementen en kruiden, -1.60; 95% CI, -2.60 tot -0.61). De studies met 
orale anticonceptiva en fluoxetine als controle laten geen statis-
tisch significant verschil zien met betrekking tot effectiviteit (Hed-
ges’ g orale anticonceptiva, -0.12; 95% CI, -0.35 tot 0.11 en Hedges’ g fluoxetine, 
0.17; 95% CI, -0.27 tot 0.61).

Er traden wel minder bijwerkingen op met monnikspeper dan met 
orale anticonceptiva of fluoxetine. Deze resultaten laten zien dat 
monnikspeperextracten niet beter werkzaam zijn dan SSRI’s of 
orale anticonceptiva, maar potentieel effectiever zijn dan placebo, 
supplementen en kruiden. 

Ondanks dat de meta-analyse een groot samengevoegd effect 
laat zien in de studies met placebo, supplementen en kruiden als 
controle, zorgen het hoge risico op bias, de hoge heterogeniteit 
tussen de studies en het risico op publicatie-bias (data van fun-
nel-plot niet weergegeven) ervoor dat er vooralsnog geen over-
tuigend bewijs is voor de werkzaamheid van monnikspeper bij 
PMS. De gecombineerde effecten dienen daarom als verkennend 
te worden beschouwd en zullen het effect van monnikspeper bij 
premenstruele symptomen overschatten. De oorzaken van de 
gevonden heterogeniteit zijn bestudeerd met behulp van een 
sensitiviteitsanalyse, maar we konden geen afzonderlijke factoren 
vinden die de heterogeniteit naar tevredenheid konden verklaren. 
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Meer informatie over de definitie van PMS en een omschrij-
ving van de criteria voor PMDD is te vinden op: www.ntvg.nl/
system/files/publications/a1341.pdf (Van der Leij F, Weijmar 
Schultz WCM, Van de Wiel H,  Schagen van Leeuwen JH. Het 
premenstrueel syndroom. Stand van zaken. Ned Tijdschr 
Geneeskd. 2010;154:A1341.)

AFBEELDING | Monnikspeper (Vitex agnus-castus). Foto IEZ

Moringa

Tulsi

Amla

15% korting voor NVF leden

vul de kortingscode NVF in bij uw bestelling

geldig t/m 15 januari 2018

Er is een duidelijke behoefte aan onderzoeken van hoge kwali-
teit en adequate omvang die het effect van gestandaardiseerde 
extracten van monnikspeper vergelijken met placebo, SSRI’s en 
orale anticonceptiva om de relatieve effectiviteit te bepalen.

SSRI’s zijn een eerstelijnsbehandeling voor PMS en PMDD, maar 
kennen bijwerkingen als gastro-intestinale en seksuele klachten 
alsmede een hoger risico op bloedingen. Voor vrouwen die geen 
SSRI voor hun PMS willen gebruiken of hiervan bijwerkingen erva-
ren kan een monnikspeperextract een goed verdraagbaar alter-
natief zijn met op zijn minst een placebo-effect en wellicht een 
farmacologische werking. 
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Plantaardige 
vruchtbaarheidsbehandelingen 

in koloniaal Noord-Amerika
Vooruitzichten voor moderne geneeskunde

CHERYL LANS EN RACHEL WESTFALL | Het boek Complementary, Alternative, and Traditional Medicine - Prospects and Challenges 
for Women’s Reproductive Health is begin dit jaar uitgebracht door Women’s Press in Canada. Hieronder volgt een 
samenvatting van een hoofdstuk uit dat boek. Het bespreekt de plantaardige medicijnen die voor vruchtbaarheid en 
verminderde vruchtbaarheid werden gebruikt vanaf de vroege koloniale periode tot de twintigste eeuw (1492-1899). 
Traditioneel gebruik van plantaardige geneesmiddelen zou tegenwoordig mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen 
bij het behandelen van onvruchtbaarheid.

In ons onderzoek hebben we medische teksten uit 1600 tot 1899 
doorzocht, waarbij we relevante zoekwoorden gebruikten zoals 
kruiden, genezers, vroedvrouwen, vruchtbaarheid, zwangerschap 
en miskraam. Zowel fysiek aanwezige als online-teksten van de 
Universiteit van Victoria en de Universiteit van British Columbia 
werden geselecteerd. Online-teksten van belangrijke universi-
teitsbibliotheken in de VS werden doorzocht, alsmede die in het 
publieke domein. Een etnomedische validatietechniek is gebruikt 
om traditionele medicijnen met moderne waardevolle activiteiten 
te identificeren. Validatie hield onder andere in dat gepubliceerde 
fytochemische en farmacologische gegevens geraadpleegd wer-
den om erachter te komen of het vermelde volksgebruik van de 
planten wel of niet veilig en effectief is [1].

Gynaecologische gebruiken in koloniale tijden: vrouwen in 
koloniaal Noord-Amerika vertrouwden op vroedvrouwen, buren, 
bekende kruidenboeken en zelfgemaakte plantaardige midde-
len om hun vruchtbaarheid te verhogen [2]. Bartram’s medicinale 
botanische gidsen bevatten onder andere inheemse Amerikaanse 
middelen voor vrouwelijke reproductieve gezondheid. Deze zijn 
gepubliceerd in Franklin’s Poor Richard’s Almanak en in Short’s 
Medicina Britannica [3,4].

Etnomedische validatie van planten die gebruikt worden 
voor de verbetering van de vruchtbaarheid: dit deel bestudeert 
de effectiviteit van de hierboven genoemde plantaardige midde-
len die gebruikt worden om de vruchtbaarheid te verbeteren. De 
gebruikte onderzoeksmethode bestaat uit het bestuderen van de 
fytochemische en farmacologische gegevens van gepubliceerde 
onderzoeken, om erachter te komen of er een wetenschappelijke 
basis is voor het gemelde volksgebruik van deze planten [1].

Antioxidanten: hoge plasmaspiegels van antioxidanten worden 
geassocieerd met een grotere kans op zwangerschap [5,6]. De 
planten die in dit artikel genoemd worden en die een hoge anti-
oxidatieve activiteit hebben zijn bladeren en twijgen van jener-
verbes (Juniperus virginiana), kruiskruid (Senecio aureus), en wortel 
van trosaralia (Aralia racemosa) [7,8]. 

Monnikspeper (Vitex agnus-castus) en Amerikaanse sneeuw-
bal (Viburnum prunifolium): drie onderzoeken hebben aan-

getoond dat monnikspeper de luteale fase en luteale proge-
steronsynthese verhoogt [9,10,11]. Monnikspeper zorgt voor 
verbeterde conceptiecijfers en een hoger aantal levend geboren 
kinderen, waardoor het traditionele gebruik bevestigd is [9,10].
Amerikaanse sneeuwbal (ook wel zwarte haagdoorn genoemd) 
is een snelwerkende, veilige en effectieve plant die in de heden-
daagse fytotherapie wordt gebruikt om miskramen te voorkomen 
en de pijn van barensweeën te verlichten [12,13,14,15]. De plant 
wordt aangeraden aan vrouwen bij wie de onvruchtbaarheid in 
verband gebracht wordt met frequente miskramen [16].

Hartgespan (Leonurus cardiaca): hartgespan wordt in de 
moderne kruidengeneeskunde gebruikt om de bevalling te 
ondersteunen. Leonurine, een alkaloïde, uit hartgespan heeft bij 
in vivo-proefdiermodellen baarmoederstimulerende effecten 
laten zien. Stachydrine, een ander alkaloïde uit hartgespan, zou de 
afgifte van oxytocine kunnen stimuleren [17].

Zilverkaars (Actaea racemosa) en vrouwenwortel (Caulophyl-
lum thalictroides): zilverkaars werd geïdentificeerd als een bron 
van fyto-oestrogenen, maar de vraag of inhoudsstoffen van zil-
verkaars aangrijpen op oestrogeenreceptoren is nog steeds niet 
beantwoord* [18]. Een onderzoek toonde aan dat een droogex-
tract van zilverkaars klinische zwangerschapscijfers alsmede de 
dikte van het endometrium verbeterde en de progesteronspie-
gel in het serum verhoogde. Dit gebeurde wanneer het gebruikt 
werd samen met clomifeencitraat in medisch geassisteerde voort-

* (Red.) Er is ook wetenschappelijke literatuur te vinden waarin gesteld wordt dat zilver-
kaars geen oestrogene werking heeft. AFBEELDING | Bartram and plants. Collage C. Lans



16  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 30 e jaargang, nr. 4, 2017

BOTANISCHE NAAM NL / EN NAAM GEBRUIK

Acorus calamus L. Kalmoes / Sweet flag Emmenagogum* 

Actaea racemosa L. (Syn: Cimicifuga racemosa) Zilverkaars / Black cohosh (Squaw root) Neiging tot miskraam; versterken van het voortplantingsstelsel; 
amenorroe*; dysmenorroe*

Aralia nudicaulis L. Wilde of valse sarsaparilla / Wild sarsaparilla ‘vrouwelijke zwakte’

Aralia racemosa L. American spikenard Antioxidant **

Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. Vrouwenwortel / Blue cohosh (Squaw root) Dysmenorroe, verminderde lochia*, emmenagogum; leukor-
roe*; amenorroe; voorkomen van herhaaldelijke miskramen

Chamaelirium luteum (L.) A. Gray Eenhoornwortel / Unicorn root Voorkomen herhaaldelijke miskramen, leukorroe; amenorroe; 
dysmenorroe

Commiphora habessinica (O.Berg) Engl. Abessijnse mirre / Abyssinian myrrh Emmenagogum

Cunila origanoides (L.) Britton Dittany Emmenagogum

Dioscorea villosa L. Wilde yam / Wild yam Dysmenorroe

Erigeron philadelphicus L. Fijnstraal / Philadelphia fleabane (Squaw weed) Dysmenorroe; menstruatie onderdrukken; behandeling 
menstruele problemen

Ferula assafoetida L. Duivelsdrek / Asafoetida Emmenagogum

Ferula spp. Sagapenum Emmenagogum

Gentiana sp. Gentiaan / Gentian Emmenagogum

Glechoma hederacea L. Hondsdraf / Ground ivy Abortivum

Hedeoma pulegioides (L.) Pers. Amerikaanse polei / American pennyroyal (Squaw mint) Reguleren menstruatie; abortivum; dysmenorroe

Juniperus communis L. Jeneverbes / Juniper Behandeling voor gonorroe en leukorroe

Juniperus sabina L. Zevenboom / Savin Emmenagogum; abortivum

Juniperus virginiana  L. Jeneverbes / Eastern Juniper Antioxidant **

Leonurus cardiaca L. Hartgespan / Motherwort Amenorroe; dysmenorroe

Mentha pulegium L. Polei / Pennyroyal Emmenagogum; abortivum

Mitchella repens L. Patrijsbes / Partridge berry (Squaw vine) Dysmenorroe; aandoeningen van de baarmoeder, dreigende 
abortus en miskraam; voorkomen van herhaaldelijke 
miskramen

Nymphaea odorata Aiton (Syn: Castalia odorata) Waterlelie / White water-lily “vrouwelijke zwakte”

Opopanax chironium (naam unresolved) Opopanax Emmenagogum

Polygala senega L. Senega / Seneca Emmenagogum; abortivum

Ricinus communis L. Wonderboom / Castor bean Emmenagogum

Ruta graveolens L. Wijnruit / Rue Emmenagogum

Sanguinaria canadensis L. Canadese bloedwortel / Bloodroot Contraceptivum; emmenagogum; abortivum

Senecio aureus Georgi Kruiskruid / Liferoot Emmenagogum; ‘vrouwelijke zwakte’ Antioxidant **

Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. Moederkruid / Tansy Emmenagogum

Viburnum opulus L. Gelderse roos / Cramp bark (Squaw bush) Menstruele regulator; abortivum; voorkomen van miskramen; 
dysmenorroe

Viburnum prunifolium L. Amerikaanse sneeuwbal / Black haw Voorkomen van miskramen; voorkomen van herhaaldelijke 
miskramen; dysmenorroe; versterken van het voortplantings-
stelsel; voorkomen van vroeggeboorte. 

* (Red.) Toelichting op de medische termen:
Emmenagogum: menstruatie-stimulerend middel
Amenorroe: uitblijven van periodiek menstrueel bloedverlies in de vruchtbare levensfase
Dysmenorroe: pijnlijke menstruatie
Lochia: vaginale uitvloeisels tijdens de kraamtijd (kraamvloed)
Leukorroe: vaginale afscheiding (witte vloed) 

** Mogelijk effect berust op moderne inzichten aangaande antioxidantactiviteit 
en -effecten.

plantingstechnieken [19]. Vrouwenwortel verhoogt de estradiol-
binding op oestrogeenreceptoren. Deze plant heeft oestrogene 
activiteit laten zien en bevat een actieve oxytocische inhoudsstof 
die verantwoordelijk is voor een verhoogde spierspanning van de 
baarmoeder. Daarnaast bevat vrouwenwortel alkaloïden, stero-
ide-glycosiden en verschillende triterpeenglycosiden [20,21].

CONCLUSIE

Traditioneel gebruik van plantaardige geneesmiddelen zou 
tegenwoordig een belangrijke rol kunnen spelen bij het behan-
delen van onvruchtbaarheid, omdat medicinale planten de kos-
ten van medisch geassisteerde voortplantingstechnieken kunnen 

TABEL 1 | Een aantal belangrijke medicijnen die gebruikt werden door behandelaren van de vrouwelijke vruchtbaarheid
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verlagen en het slagingspercentage kunnen verhogen, zoals werd 
aangetoond voor traditionele Chinese kruidenmiddelen [22]. 

In een aantal gevallen, zoals bij monnikspeper en Amerikaanse 
sneeuwbal, is er klinisch of farmacologisch bewijs van effectivi-
teit. Sommige van deze planten worden tegenwoordig onofficieel 
gebruikt samen met geassisteerde voortplantingstechnologie en 
zouden onderdeel kunnen zijn van een integrale benadering van 
de behandeling. 
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Gerhard I. [The efficacy of the complex medication Phyto-Hypophyson L in female, hor-

mone-related sterility. A randomized, placebo-controlled clinical double-blind study]. 
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Europees etnoveterinair 
onderzoek in de lift

TEDJE VAN ASSELDONK | In 2010 kon voor het wereldwijde overzichtswerk Ethnoveterinary Botanical Medicine geen enkele 
Europabrede etnoveterinaire studie gevonden worden en bleef het bij Nederland als voorbeeld [1]. Alleen in Italië en 
andere landen rond de Middellandse Zee was gesubsidieerd veldwerk verricht [2]. Sindsdien hebben onderzoekers 
in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk er hard aan gewerkt om deze interdisciplinaire wetenschap beter 
op de kaart te zetten. Vooral de inzet van de Zwitserse dierenarts Michael Walkenhorst, die ervoor heeft gezorgd dat 
onderzoekers op dit vlak een eigen podium kregen op de congressen van de Gesellschaft für Arzneipflanzen- und 
Naturstoff-Forschung e.V. (GA) en van Maria Groot (RIKILT-Wageningen UR) dienen hier te worden genoemd. Op 3 sep-
tember 2017 werden diverse etnoveterinaire studies gepresenteerd op een veterinair pre-congres van de GA in Basel.

Walkenhorst is de drijvende kracht achter diverse veldstudies in 
Zwitserland. In 2012 publiceerde hij samen met diverse farmaceu-
tische wetenschappers en Oostenrijkse levenswetenschappers 
over veldwerk op 21 boerenbedrijven [3]. Hierbij kwamen evenals 
eerder in Nederland, Italië en Canada [1,2,4] zeer veel kruidenmid-
delen (ruim 150) naar voren die door de boeren naar tevredenheid 
gebruikt werden. Externe toepassingen van kamille, goudsbloem 
en smeerwortel voerden de lijst aan. In 2014 werd het veldwerk uit 
2012 herhaald op 38 bedrijven in vier andere Zwitserse districten 
[6]. Nu werden meer dan 300 planten genoteerd. Naast kamille en 
goudsbloem kwam de brandnetel naar voren en – heel opvallend 
– vaak ook de ridderzuring.

Eveneens in 2014 publiceerde dezelfde groep een samenvattend 
overzicht over het Europees etnoveterinair onderzoek tot dan toe 
[5]. Dit concludeerde dat er vooral voor huidaandoeningen, spijs-
verteringsaandoeningen en antiparasitaire middelen veel poten-
tie zat in het etnoveterinair kruidengebruik. Hierbij werd wel het 
resultaat betrokken van het RUBIA-project, dat via Wageningen UR 
het gebruik van kruiden rond de Middellandse Zee onderzocht [2], 
maar geen enkel onderzoek over Nederland, dus ook niet het werk 
van het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie (IEZ) en 
Maria Groot (de stalboekjes [7] en [1,8].) Nederland is daarom een 
witte vlek in deze studie, met 0 gepubliceerde onderzoeken.

In 2016 werd een veldstudie over zes andere Zwitserse districten 
gepubliceerd [9]. Deze studie leverde 230 botanische recepten 
op waarbij werd geopperd dat de inzet van natuurproducten  
een manier zou kunnen zijn om het gebruik van antibiotica in de 
veehouderij te verlagen. Dit is geheel in lijn met het beleid dat in 
Nederland ook door de overheid wordt gepromoot via de stal-
boekjes van RIKILT en IEZ [7].

Recent is een vergelijkende studie gepubliceerd, zoals die in de 
etnobotanie ook veel plaatsvinden, waarbij etnoveterinair gevon-
den recepten in de Italiaans- en de Duitssprekende delen van 
Zwitserland met elkaar werden vergeleken [10] op basis van res-
pectievelijk 25 en 31 interviews. Zo konden culturele verschillen 
worden opgespoord en konden deze recepten worden vergele-
ken met resultaten uit studies in aangrenzende Italiaanse gebie-
den en eerdere studies in Duitssprekende Zwitserse districten. 
Van de in elk gebied opgetekende ruim veertig middelen was er 
in ongeveer de helft van de gevallen overlap. De Italiaanse regio’s 

hadden een wat zwaarder accent liggen op antiparasitaire midde-
len, valkruid, lijnzaad en kaasjeskruid. De meeste middelen kwa-
men vanuit familietradities, maar in het Duitssprekende deel was 
circa 20% op een cursus geleerd. De gebruikte middelen in de Ita-
liaanssprekende regio’s hadden meer overeenkomst met de Duits-
sprekende Zwitserse districten dan met die in de Italiaanse regio’s 
over de grens. Veel middelen, naast de hierboven al genoemde, 
waren gemaakt van koffie, tijm, eik en wegedoorn.

Nu er via de GA-bijeenkomsten steeds meer interacties tussen 
enthousiaste Europese etnoveterinaire wetenschappers ontstaan, 
kan er hopelijk snel gezamenlijk vooruitgang worden geboekt, 
mits er consensus kan worden bereikt over methodologie en 
ethiek van dit werk. 

REFERENTIES | [1] Van Asseldonk T. Case study Netherlands. Ch 16. in Ethnoveteri-
nary Botanical Medicine, 2010 (CRC London, editors: Katerere & Luseba). [2] Pieroni 
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Treatment of organic livestock with medicinal plants: A systematic review of European 
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nary herbal remedies used by farmers in four north-eastern Swiss cantons (St. Gallen, 
Thurgau, Appenzell Innerrhoden and Appenzell Ausserrhoden). J Ethnobiol Ethnomed 
2014;10:32. [7] Groot MJ et al. 2007 (en latere edities). Stalboekjes. Gratis te downloaden 
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TUINCOLUMN | THEA VAN HOOF | De eerste 
plant die een vaste plaats kreeg in mijn 
kruidentuin was de berk. Ik kreeg een jonge 
boom cadeau en gaf hem een plek naast 
een poeltje dat ik heb gegraven voor de 
moerasplanten. Berken hebben veel water 
nodig: in droge zomers zie je al vroeg gele 
blaadjes in de berken verschijnen, omdat 
ze dan vroeg in de herfstmodus gaan. In 
de zomer van 2016 was het opmerkelijk 
nat. De berken bleven dat jaar tot diep in 
de herfst groen. Ik heb toen zelfs groene 
berkenblaadjes zien bevriezen tijdens de 
eerste nachtvorsten. Dat had ik nog nooit 
eerder gezien. 

Berken kom je vooral tegen op schrale, zanderige bodems, op 
koele plaatsen, of alleenstaand op de heide. De bodem in mijn 
kruidentuin is ook schraal en zanderig en de boom sloeg dan ook 
goed aan en groeide hard. We zijn nu twintig jaar verder en de 
berk is uitgegroeid tot een hoge, beeldbepalende blikvanger op 
mijn erf. Al na twee jaar stond er een tweede berk, een spontane 
zaailing, aan de andere kant van het poeltje.

Ik gebruik van de berk vooral de jonge bladeren. Om de oorspron-
kelijke boom, die nog jong was, te sparen, plukte ik de eerste paar 
jaar alleen blaadjes van het tweede boompje. Als ik het tweede 
boompje mogelijk zou uitputten door overmatig plukken, was 
er immers nog geen man overboord. Het boompje moest toch 
weg. Tot mijn verrassing bleek dit berkenboompje helemaal niets 
te lijden te hebben van mijn plukacties. Ik haalde er de eerste 
jaren in de lente letterlijk alle blaadjes van af, maar binnen twee 
weken zaten er weer nieuwe blaadjes aan. Die heb ik ook allemaal 
geplukt. Het maakte allemaal niets uit: het boompje bleef gewoon 
nieuwe blaadjes maken en groeide vrolijk verder. Voordat ik wist 
wat me overkwam, stond er een tweede volwassen berk in mijn 
kruidentuin. En hij groeide nog sneller dan de oudere boom!

De berk (Betula pendula)

Een berkenboom dicht bij een woning heeft nadelen. De massaal 
rondzwevende gevleugelde bloeiwijzen en vruchtjes dwarrelen 
op de wind massaal in het rond en waaien ook gemakkelijk door 
de ramen het huis in. Ik houd erg van berkenbomen, maar een huis 
vol berkenzaadjes is niet zo fijn. Bovendien stond deze tweede, 
niet geplande boom te dicht bij de woning en helde er ook enigs-
zins naar toe. Om onveilige situaties te voorkomen, hebben we de 
boom uiteindelijk moeten omzagen.

Zolang er twee volwassen berken bij elkaar stonden in de kruiden-
tuin, zijn er geen jonge kiemplanten van de berk verschenen. Dat 
is des te opmerkelijker, omdat beide bomen wel jarenlang enorme 
hoeveelheden zaad uitstrooiden. Pas toen de ene boom gekapt 
was, verschenen er jonge boompjes in de directe omgeving. Het 
lijkt wel, alsof de zaadjes in de bodem hebben liggen wachten tot er 
genoeg ruimte ontstond voor een nieuwe berk. Bij andere bomen 
(eik, esdoorn, hazelaar) heb ik dit fenomeen ook waargenomen.

In het prille voorjaar, voordat er blaadjes aan de boom verschij-
nen, knip ik enkele afhangende takken van de berk met een snoei-
schaar door. Ik bind dan een flesje aan die tak, met het afgeknipte 
uiteinde van de tak in het flesje. De tak buig ik nog wat verder door 
en zet ik vast met een touw. Het sap van de berk loopt nu in het 
flesje. Deze sapstroom kan zo snel gaan, dat je binnen een dag 
een flesje van een halve liter vol hebt. Ik drink dit sap vers op bij 
wijze van voorjaarskuur. Zodra er blaadjes aan de boom komen, 
werkt deze methode van sap winnen niet meer. Dan ga ik over tot 
het oogsten van de jonge berkenblaadjes. Ik pluk de boom regel-
matig, tot 21 juni. De lichtgroene berkenblaadjes zijn gemakkelijk 
te drogen. Thee van vers berkenblad smaakt nogal wrang, maar 
gedroogd berkenblad geeft een smakelijke thee, die goed in diu-
retische recepten past.
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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
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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
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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 
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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 
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Wet en kwaliteit
Goede fytoproducten, grenzeloos toepasbaar

Er is een welhaast grenzeloos vertrouwen bij een steeds groter 
deel van de consumenten/patiënten in ‘natuurlijk en plantaardig’. 
“Het is natuurlijk, dus dan zal het wel goed zijn.” Het is aan ons, als 
deskundigen in de fytowereld, om dat vertrouwen waar te maken.

Producten op plantaardige basis hebben een zeer breed toepas-
singsgebied en de populariteit ervan stijgt. Waren er eerst alleen 
maar pepermunt-, brandnetel- en kamillethee, nu is er een com-
plete wereld van geneeskrachtige en wellness-theeën ontstaan: 
veel keukenkastjes bevatten diverse soorten en in elke stad vind 
je gespecialiseerde winkels op dit gebied. Meestal ook nog aan-
geprezen als biologisch en/of fair trade, zodat je er ook met een 
gerust hart van kunt genieten. Zo is de kruidenwereld de laatste 
tientallen jaren aan een geweldige opmars, of zeg maar gerust een 
herovering van oude gebieden, begonnen. Kruiden en extracten 
daarvan worden in veel soorten producten als topingrediënt toe-
gevoegd: in cosmetica, in kruidenthee, als natuurlijke smaakmaker 
of zelfs als conserveringsmiddel in voedingsmiddelen, kruiden-
preparaten en kruidengeneesmiddelen. Zo kan hetzelfde plantje 
in al deze producten terecht komen en het doet dat dan ook 
steeds meer. De opleving is nu echt gaande.

ONDERSCHEID IN EUROPA

Het wonderlijke met kruiden op het gebied van gezondheid en dan 
met name in de vorm van een capsule/tablet (dus lijkend op een 
geneesmiddel) en met een gezondheidsclaim (‘goed voor …’), is 
dat de wetgevers in de EU-lidstaten er soms totaal verschillend naar 
kijken. En dat komt vooral door de culturele en historische achter-
gronden in die landen ten aanzien van kruiden. Het ooit gestelde 
doel in de EU om alles op het gebied van wetgeving te harmoni-
seren, lijkt met name bij kruiden niet te gaan lukken, en misschien 
is dat ook wel het beste. Mag bijvoorbeeld sint-janskruid (Hyperi-
cum perforatum) in Nederland zonder enige beperking qua dag-
dosis (alhoewel met een verplichte waarschuwing voor interactie 
met geneesmiddelen) als voedingssupplement/kruidenpreparaat 
gebruikt worden, in België geldt een maximum inname van 700 μg 
hypericine per dag met een waarschuwing voor gelijktijdig gebruik 
met geneesmiddelen, waarbij van elke batch een analyse van het 
hypericinegehalte ter beschikking gesteld moet worden. In Duits-
land zijn de meeste Hypericum-producten een well-established 
use-geneesmiddel en in de UK juist een traditioneel kruidengenees-

middel. Hetzelfde kruid en dezelfde bereidingswijze, maar steeds 
in een ander wettelijk regime. Mensen maken wetten en regels en 
verdelen planten in hokjes, maar de planten zijn er gewoon. Alleen 
de kenner zal zich druk maken over het regime waarin een planten-
bereiding door een bepaald land wordt ingedeeld.

DE KWALITEIT, DAAR GAAT HET OM

Voor de gebruiker is het niet zo belangrijk onder welke wetgeving 
het product valt. Als het kruidenproduct maar van een goede 
kwaliteit is en verstrekt wordt met volledige en eerlijke informatie. 
Op dat punt kun je bij een geneesmiddel een constante en goede 
kwaliteit verwachten: bij de registratie zijn daarvoor eisen gesteld 
waaraan de producent zich dient te houden. Bij kruidenprepara-
ten binnen de Warenwet hangt het vooral van de producent af 
hoe het met de kwaliteit gesteld is. En dat is niet altijd even goed. 
Zo heeft de NVWA op 26-5-2017 gewaarschuwd dat veel afslank-, 
sport- en libidosupplementen (verboden) farmacologisch actieve 
stoffen bevatten [1].

Als een kruid wordt gebruikt vanwege de gezondheid is in feite 
alleen het beste goed genoeg. Van de therapeut of voorschrijver 
mag verwacht worden dat deze de producent en het product 
daarop controleert en niet alleen op mooie woorden, verkoopter-
men en afbeeldingen afgaat.

Er zijn in Nederland gelukkig diverse goede aanbieders van krui-
den (in de vorm van thee, preparaat of extract) die hun werk serieus 
nemen en die kunnen aantonen wat ze leveren. Want controle en 
bewijs van goede kwaliteit zijn nodig om een effectieve behandeling 
met het preparaat te realiseren. Het is van essentieel belang dat fyto-
therapie-opleidingen hun studenten hierover goed informeren. 

REFERENTIE | [1] https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2017/05/26/nvwa 
-veel-voedingssupplementen-bevatten-farmacologisch-actieve-stoffen

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

THEO VAN ROOIJ | In deze rubriek worden belangrijke wettelijke, kwaliteits- en veiligheidsaspecten van fytotherapeu-
tica besproken.
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In gesprek met
Paula Holtzer, TCG-therapeut

THEA VAN HOOF | Paula Holtzer heeft een praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) in Nijmegen. Ik ontmoet 
haar in haar praktijk, tussen twee consulten door. Paula behandelt twintig tot vijfentwintig personen per week. Naast 
de kruiden en de behandelingen met acupunctuur, geeft Paula ook workshops over voeding. Dat kan in een groep zijn, 
maar ze geeft ook individueel voedingsadvies.

De TCG bestaat uit vier pijlers: acupunctuur, kruiden, voedingsleer 
en tuina-massage. Paula is haar praktijk oorspronkelijk begonnen 
met alleen Chinese kruiden. Na twee jaar ging ze ook de andere 
methoden in de behandelingen integreren, omdat de methoden 
elkaar zo mooi kunnen versterken. 

“Om met TCG te werken is het nodig om je werkelijk te verdiepen 
in de achterliggende filosofie, maar ook in het mensbeeld. Je moet 
daar voldoende tijd in steken zodat je je de Chinese geneeskunde 
eigen kunt maken. Je leert denken in energetische kwaliteiten: 
koud of warm, vochtig of droog, vol of leeg. Je stelt een Chinese 
diagnose en daar stem je de behandeling op af. In mijn praktijk 
hebben de meeste mensen al een heel traject in de reguliere 
geneeskunde afgelegd. Meestal hebben ze te horen gekregen dat 
er niets meer aan hun klachten te doen is en dat ze er maar mee 
moeten leren leven. Voor mij is dat een prettige uitgangssituatie: 
het betekent dat ik mijn gang kan gaan en helemaal vanuit de tra-
ditionele Chinese filosofie naar de klachten kan kijken en daarnaar 
kan handelen. Het is erg bevredigend dat je vaak toch nog verbe-
tering kunt brengen bij mensen die in feite al ‘opgegeven’ waren. 
Daar haal ik mijn grootste voldoening uit: als het me lukt iemand 
met chronische, zogenaamd onbehandelbare klachten, toch nog 
te helpen. Moeilijke materie vind ik juist interessant, zoals psoria-
sis, eczeem, slapeloosheid, apnoe, depressie of oorsuizen.” 

« Hoe ben je in eerste instantie met 
kruiden in contact gekomen? »

“Ik heb de lerarenopleiding Biologie en 
Gezondheidskunde gedaan. In die studie 
waren we al veel bezig met een holistische 
kijk op de mens en op ziekte en gezond-
heid. Ik was altijd al geïnteresseerd in alter-
natieve geneeskunde. Toen ik zelf klachten 
had, heb ik veel baat gehad bij Bachbloe-
semremedies. Ik vond het bijzonder dat 
zoiets onstoffelijks als Bachremedies een 
zo duidelijk effect kon hebben. Ik wilde 
daar meer van weten. Mijn toenmalige 

behandelaar heeft me afgeraden om met Bachbloesems te gaan 
werken. Ze adviseerde me om met Chinese kruiden te werken, 
omdat ze vond dat dat beter bij me paste, omdat het aardser is, 
meer stoffelijk. Ze had dat goed ingeschat. In eerste instantie had 
ik mijn twijfels: wat had ik met China? De mensenrechtensituatie in 
dat land en de autoritaire overheid spraken me bepaald niet aan. 
Daar staat tegenover dat de traditionele geneeskunde gebaseerd 
is op een traditie van meer dan twintig eeuwen. Een ononderbro-

ken traditie met een mooie filosofie. Onder Mao werden oude 
traditionele scholen verboden en een nieuwe school voor Chi-
nese geneeswijze opgericht. In het China van vandaag is Chinese 
geneeskunde de standaard geworden. In de ziekenhuizen worden 
Chinese en westerse geneeskunde naast elkaar gebruikt.

“Als ik iemand met zogenaamd 
onbehandelbare klachten kan helpen – 
daar haal ik de grootste voldoening uit”
“In drie jaar haalde ik mijn diploma voor Chinese kruiden. Daarna 
maakte ik me de kruidenleer eigen. De Newly Revised Materia 
Medica (Xin xiu ben cao), ook bekend als de Tang Materia Medica, 
is oorspronkelijk geschreven in 659 na Christus. In mijn praktijk 
werk ik met de Materia Medica van Dan Bensky. Deze bevat veel 
informatie van de eerstgenoemde Tang Materia Medica, maar 
bespreekt ook de traditionele kruiden die in de tijd dat de commu-
nistische partij de macht overnam, veel voorhanden waren en veel 
gebruikt werden.”

Paula laat me het boek van Bensky zien: een lijvig werk, waaraan 
te zien is dat ze het vaak ter hand neemt. We bladeren er wat in. De 
beschrijving van elke plant is uitgebreid. De namen van de plant in 
vele talen (onder meer in Chinese karakters, maar ook de moderne 
wetenschappelijke naam), beschrijvingen van de kenmerken van 
een plant, zoals de smaak, op welk orgaan het kruid werkzaam 
is, of het verwarmend of verkoelend werkt, contra-indicaties en 
dosering. Wat ontbreekt zijn de exacte inhoudsstoffen: die kun-
nen alleen in een laboratorium worden vastgesteld. 

“De Chinese kennis van de planten is gebaseerd op eeuwenlange 
waarneming en ervaring, niet op laboratoriumonderzoek. De 
ervaringskennis van tweeduizend jaar geleden geldt nog steeds, 
want de plant is in die tijd niet veranderd. Daarom kan een eeu-
wenoud boek nog steeds gebruikt worden. Wel worden er in 
moderne drukken aanvullingen op de oude kennis opgenomen. 
Er wordt tegenwoordig veel wetenschappelijk onderzoek aan 
kruiden gedaan, en de kennis die daaruit voortvloeit wordt in 
de Materia Medica opgenomen. Ook ontstaan er onder mensen 
nieuwe behoeften, zodat er nieuwe toepassingen van kruiden 
ontwikkeld worden. Ook die worden opgenomen in de Materia 
Medica. Het is dus een heel oude traditie, die nog springlevend is 
en zich blijft ontwikkelen.”

AFBEELDING | Paula Holtzer
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« Hoe gaat dat in je praktijk? »

Tijdens een consult is Paula veel aan het schrijven, om alle details 
uit het verhaal van de patiënt vast te leggen. Als ze alle informatie 
uit de anamnese compleet heeft, gaat ze aan het puzzelen: welke 
kruiden passen het beste bij dit totaalplaatje. Die puzzel is een uit-
daging die ze graag aangaat. Soms is het heel complex en dan kan 
het fijn zijn om met iemand te overleggen. Paula heeft daarvoor 
een supervisor, die dezelfde methoden hanteert en met wie ze 
een goede samenwerking heeft opgebouwd. 
“Dat overleg kan gelukkig telefonisch. We hebben in de loop der 
jaren onze diagnostische key notes mooi op één lijn gekregen, 
zodat we elkaar direct begrijpen. Dit is heel cognitief werk, waarbij 
het puur gaat om kennis en inzicht.”

In haar praktijk past Paula de kruiden toe in de vorm van granulaat. 
Een granulaat is een kruidenaftreksel dat, na de juiste bereiding, 
op een poedervormige drager (maizena) wordt gezet. Het granu-
laat kan in water worden opgelost en zo worden gedronken. Ze 
mengt de kruiden altijd zelf, aangepast aan de individuele patiënt. 
De samenstelling wordt ook in de loop van de behandeling aan-
gepast wanneer dat nodig is. Een voorbeeld: “Als een vrouw bij mij 
komt met ernstige opvliegers vanwege de overgang, dan schrijf ik 
haar verkoelende kruiden voor. Soms zie je dan dat er na een week 
diarree ontstaat, of dat de patiënt (te) veel moet plassen. Dan is 
de verkoeling te ver gegaan en moet ik de samenstelling van het 
mengsel aanpassen.”

Hoewel Paula precies weet welke plantendelen in haar granulaten 
verwerkt zijn, en ze veel kennis heeft over de kruiden, mist ze soms 
wel het directe contact met de planten. “Ik wil ook wel eens kruiden 
in mijn handen voelen.” Sommige kruiden waarmee ze werkt zijn 
typisch Chinees, maar er zijn er ook heel veel die gewoon in Neder-
land groeien. “Je kunt naar de inheemse kruiden leren kijken vanuit 
de Chinese filosofie. Natuurlijk heeft de kwaliteit van de grond en 
het groeiklimaat invloed op de samenstelling van een kruid, dus 
daar moet je rekening mee leren houden. Dat is een uitdaging. 
Jeremy Ross integreert westerse kruiden met de Chinese genees-
kunde en fytofarmacologisch onderzoek. Hij heeft daar boeken 
over geschreven en ervaring mee opgebouwd. Zelf richt ik me uit 
praktische overwegingen voorlopig op de kruiden uit China.”

« Welke kwaliteitseisen vind je belangrijk? »

“De kruiden die ik voorschrijf zijn afkomstig van een good manu-
facturing practice-gecertificeerde leverancier en bevatten geen 
bestanddelen van dierlijke afkomst of verboden beschermde 
planten. De afgeleverde producten voldoen aan de eisen van het 
Warenwetbesluit Kruidenpreparaten (2001) en zijn gecertificeerd 
aangaande afkomst, kwaliteit, houdbaarheid en veiligheid (vrij 
van natuurlijke plantentoxines, landbouwgif, bacteriën, schim-
mels en overige toxines). Deze Chinese kruiden zijn dus natuurlijk 
en veilig in het gebruik. In de praktijk zie ik voornamelijk positieve 
reacties op de kruiden. Als therapeut is het belangrijk om het 
gebruik van de kruiden goed te begeleiden zodat het effect van 
de kruiden maximaal is.” 

« Van welke verenigingen ben je lid? »

“Naast de NVF ben ik lid van Zhong, de beroepsvereniging voor 
TCG. Dat is van belang voor de zorgverzekeraars. Voor patiën-
ten is het belangrijk dat de behandeling (deels) vergoed wordt. 
Dat maakt de eerste stap over de drempel van mijn praktijk iets 
gemakkelijker voor ze.”

« Waar ben je trots op? »

“Een paar jaar geleden was ik lid van de kruidencommissie van 
Zhong. Deze commissie werkte actief samen met de NVF. Samen 
met leden van de NVF hebben we overleg gehad bij het ministe-
rie van VWS over de wetgeving rond Chinese kruiden. Het overleg 
ging over synefrine, een inhoudstof van de schil van bittersinaas-
appel (Citrus aurantium). In het pinyin, dat is de Chinese taal in 
het Latijnse schrift weergegeven, gaat het om Chen pi. Wij zijn zo 
overtuigend geweest met een rapport dat deze kruiden veilig in 
gebruik zijn, dat ze nog steeds voorgeschreven kunnen worden.” 

Auteursgegevens: zie pagina 19.

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

VRAAG | Op de voorkant van de vierde editie van 2016 van dit 
tijdschrift staat een kat die gras eet, en ernaast staat ‘Wormen-
management’. Onze hond eet ook best wel vaak gras. Is dit een 
teken dat zij wormen heeft? En helpt het eten van gras daarbij?

ANTWOORD | Door Tedje van Asseldonk, Instituut voor Etnobota-
nie en Zoöfarmacognosie:

Waarom honden en katten gras eten is vaak onderwerp van dis-
cussie onder diereigenaren, waarbij het ook de vraag is over welk 

gras het dan gaat. Jonge haverplanten (Avena sativa) worden hier 
en daar als kattengras verkocht [1]. Mijn eigen ervaring met onze 
hond is dat hij af en toe zeer bewust gras eet en daarna dit bijna 
altijd weer uitbraakt (samen met zijn maaginhoud). Hij zoekt dan 
specifiek uit diverse grassen de soorten met een gezaagde blad- 
rand uit, meestal Elymus repens (L.) Gould, kweek. Hij voelt dan 
met zijn lippen naar de zaagrand; als die ontbreekt dan eet hij 
dat gras niet.

Zoöfarmacognosten vermoeden dat de mechanische werking van 
sommige harde plantenstructuren (zoals haren of de genoemde 
zaagrand) belangrijker is dan de chemische werking van bepaalde 
planten. Door de ‘borstelwerking’ van deze structuren zouden 
wormen vanuit het maag-darmstelsel kunnen worden meege-
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BOTANICAL MEDICINE FOR WOMEN’S HEALTH

LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE | Dit boek is een bijgewerkte herdruk van 
de eerste editie die in 2010 de winnaar werd van de prestigieuze 
American Botanical Council’s James A. Duke Excellence in Botani-
cal Literature Award. Het is een prachtig en zeer degelijk boek dat 
van harte aan te bevelen is voor iedereen die zich wil verdiepen 
in dit onderwerp. Dit  toegankelijk geschreven boek van huisarts, 
verloskundige, herbalist en auteur Aviva Romm (Massachusetts en 
NYC) heeft een voorwoord van Mary Hardy (Simms/Mann-UCLA 
Center for Integrative Oncology, University of California, Los Ange-
les, California) en Simon Mills (Peninsula School of Medicine, Ply-
mouth University, Plymouth, Devon, UK).

Het boek geeft een schat aan informatie over een evidence-ba-
sed, patiëntgerichte benadering van fytotherapeutische behan-
delmogelijkheden voor vele aandoeningen. Het omvat meer dan 
150 kruiden die ingezet kunnen worden voor gynaecologische 
gezondheid, vruchtbaarheid, bevalling en menopauzale gezond-
heid. Een uniek naslagwerk voor de dagelijkse praktijk van herba-
listen en fytotherapeuten. 

Veel vrouwen beleven vrouwenkwalen nog steeds als een taboe 
en schamen zich om er over te praten en hulp voor te zoeken. 
Dit noemde Marlies Bongers ook in haar oratie bij haar aanvaar-

ding van haar hoogleraarschap in de gynaecologie (in het bij-
zonder benigne uterus pathologie). De missie van Bongers is om 
een einde te maken aan het menstrueel lijden van veel vrouwen. 
Geheel in aansluiting hierop is de treffende opdracht die in het 
boek van Romm te lezen is: “This book is dedicated to all those 
who have given their lives to health freedom, to all women ready 
for a change in health care, and to all practitioners willing to make 
those changes. And to the plants, and the people who have trus-
ted me with them -  you have been my primary teachters.”

Boekbesprekingen

Aviva Romm: Botanical Medicine for 
Women’s Health

Uitgave: Elsevier, St. Louis, Missouri 2017, 
second edition, 656 pag. Prijs: e-book 
vanaf € 44,- en paperback circa € 54,- 
ISBN 9780702061936

COMPLEMENTARY, ALTERNATIVE, AND TRADITIONAL 
MEDICINE. PROSPECTS AND CHALLENGES 
FOR WOMEN’S REPRODUCTIVE HEALTH

LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE | Dit boek geeft een overzicht van wat com-
plementaire en alternatieve behandelmogelijkheden en traditi-
onele geneeswijzen kunnen betekenen voor alles wat te maken 
heeft met de vruchtbaarheid van de vrouw. Traditionele, medi-
sche gebruiken worden belicht vanuit een historische, socio-cul-
turele en geografische achtergrond, waardoor het accent ligt op 
de medische antropologie. Verschillen tussen traditionele genees-
wijzen en de moderne biomedische benadering worden beschre-
ven, maar ook wordt behandeld hoe ze elkaar kunnen aanvullen.

Constanza Torri, Jennie Hornosty (ed.): 
Complementary, Alternative, and Tradi-
tional Medicine. Prospects and Challen-

ges for Women’s Reproductive Health

Uitgave: Women’s Press, Toronto, Ontario 
2017, 258 pag. Prijs: € 64,99. 

ISBN 9781551309187 

nomen en zo uit het lichaam verdwijnen. Ook zou er een effect 
kunnen zijn op de maaginhoud, die dan kan worden uitgebraakt. 
Deze zaken zijn veelvuldig waargenomen, maar experimenteel 
nog niet geheel bevestigd.

Merkwaardig genoeg is er slechts weinig 
grondig onderzoek gedaan naar gras eten 
door katten en honden. Wel zijn er een 
paar grote enquêtes onder diereigena-
ren uitgezet door de veterinaire universi-
teit van Californië [2]. Hieruit bleek dat er 
geen relatie was tussen het eten van gras 
en enige ziekte (zoals wormbesmetting of 
symptomen van misselijkheid). Ook zagen 

Australische wetenschappers honden na het eten van gras niet 
vaker braken dan normaal [3]. Dit is eerlijk gezegd in tegenspraak 
met mijn eigen ervaring.

Er is dus op dit moment te weinig over dit gedrag bekend om een 
relatie met een wormenbesmetting te kunnen leggen.

REFERENTIES | [1] Stein G. (vet). Cat Grass for Cats - good or bad? Dec 29, 2008. Blog on: 
www.davesgarden.com (geraadpleegd 30 augustus 2017). [2] Sueda KLC, Hart BL, Cliff 
KD. Characterisation of plant eating in dogs. Appl Anim Behav Sci 2008:111(1-2):120-32.  
[3] Bjone SJ, Brown WY, Price IR. Grass eating patterns in the domestic dog, Canis familia-
ris. Rec Adv Anim Nutr Australia 2007;16::45-49.

Auteursgegevens: zie pagina 18.

AFBEELDING | Voorkant NTvF nr. 4 2016
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Column | TEDJE VAN ASSELDONK | Niets ver-
koopt zo goed als bangmakerij. Zowel in 
de politiek als in de reclame. Veel filmtrai-
lers beginnen met een dreigend muziekje 
en de tekst ‘Beware of ...’. Een zelfbedacht 
gevaar opblazen en dan de oplossing ver-
kopen: je product vliegt de winkels uit.

Ook in de wereld van de complementaire 
geneeskunde is het populair om gevaren 
te benoemen. Zelfs homeopaten doen 
dat (‘Die hoge potenties mag je echt niet 
zomaar nemen hoor!’) terwijl als gevolg 
van deze producten nog nooit ergens 
schade is geclaimd. Maar je wordt kennelijk 
pas echt serieus genomen als je producten, 

naast allerlei beloftes, ook allerlei risico’s met zich meebrengen. 
Welnu, in fytotherapie zit volop risico. Vooral als zwangere of 
borstvoedende vrouwen zich hiermee inlaten.

Bij een rondleiding door het culinair historisch kookmuseum in 
Appelscha werd me verteld dat de traditie om beschuit met muis-
jes (= anijszaad in suiker) te eten na de bevalling, in Nederland is 
ingevoerd door koningin Juliana. Dit gebeurde tijdens haar vierde 
zwangerschap (in 1946) en dit had als doel ervoor te zorgen dat 
de kraamvrouwen goed melk gaven. Dat was na de Hongerwinter 
namelijk nogal een probleem.

De Nederlandse overheid zegt in 2017 op de site van het Voe-
dingscentrum iets heel anders over kruiden bij borstvoeding 
[1]. ‘Als je borstvoeding geeft, dan kun je beter geen venkelthee 
en anijsthee drinken. Geef dit ook niet aan je baby tegen darm-
krampjes. Het helpt niet. Bovendien kunnen kleine baby’s vrij 
snel meer van bepaalde plantengifstoffen (hier verwijzen ze naar 
estragol en andere allylalkoxybenzenen, TvA) uit venkel en anijs 
binnenkrijgen dan goed voor ze is.’

Een klein rekensommetje: als een kraamvrouw met het bezoek 
mee beschuiten met muisjes eet kan ze best 20 gram anijszaad 
per dag binnenkrijgen; een borstvoedingsthee in de medicinale 
dosis wordt volgens de EMA gemaakt van circa 6 tot 10 gram/dag 

venkel- of anijszaad [2]. We hebben het dan theoretisch over zo’n 
200 mg vluchtige olie per dag (met hierin zo’n 80 à 90% van de 
bovengenoemde stoffen). In de praktijk is in deze hoeveelheid 
venkelzaad 1,5-150 mg estragol aanwezig, maar in de venkelthee 
zit uiteindelijk op zijn hoogst 0,8 mg estragol per liter [3]. De EMA 
vindt anijszaden niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar en 
venkelzaad niet voor kinderen onder 4 jaar. Omdat ‘er te weinig 
over bekend is’. Weg met die muisjes dus? Anderzijds: wordt er wel 
genoeg gekeken naar andere componenten in de zaden van ven-
kel of anijs die de eventuele gevaren mogelijk kunnen verzachten 
[4]? In de EU mag er tot 50 mg/kg estragol in levensmiddelen zoals 
zuivel zitten [5]. Denk hierbij aan grasboter en komijnekaas.

Via boter en kaas nog even naar eieren. Deze zomer hadden de 
media een flinke kluif aan de gevaren van gifeieren. Een paar pira-
ten stopten het chemische insecticide fipronil in een ‘natuurlijk’ 
(en zelfs voor biologische veehouders toegelaten) stalreinigings-
middel. Wat is nu het gevaar van fipronil? Niet zo heel veel voor 
mensen, zo haastten allerlei wetenschappers zich te verklaren. 
Maar dat fipronil samen met neonicotinoïden voor het uitsterven 
van bijen zorgt [6], daar was beduidend minder aandacht voor. 
Toch is dat misschien wel een groter gevaar voor de mensheid dan 
dat vermaledijde kopje venkelthee.

REFERENTIES | [1] Voedingscentrum. Vraag en Antwoord. Via www.voedingscentrum.nl, 
geraadpleegd 31 augustus 2017. [2] EMA 2014; Community herbal monograph on Pim-
pinella anisum L., fructus en EMA 2007; Community herbal monograph on Foeniculum 
vulgare Miller subsp vulgare var vulgarum, fructus. Via www.ema.europa.eu, geraad-
pleegd 31 augustus 2017. [3] Van den Berg S, Alhusainy W, Restani P, Rietjens IM. Chemi-
cal analysis of estragole in fennel based teas and associated safety assessment using the 
Margin of Exposure (MOE) approach. Food Chem Toxicol 2014;65:147-54. [4] Gori L, Gallo 
E, Mascherini V, Mugelli A, Vannacci A, Firenzuoli F. Can estragole in fennel seed decoc-
tions really be considered a danger for human health? A fennel safety update. Ev Based 
CAM 2012;1-10. Doi:10.1155/2012/860542. [5] Verordening (EG) Nr. 1334/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad, bijlage 3, deel B. Via http://eur-lex.europa.eu, geraad-
pleegd 31 augustus 2017. [6] www.health.belgium.be, geraadpleegd 31 augustus 2017.

Gevaarlijk! Pas op!
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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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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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* Quorum sensing is het mechanisme van de chemische communicatie (door middel van 
signaalmoleculen) die bacteriën onderling hebben en die hun informatie verschaft over 
de concentratie waarmee ze in een medium of weefsel aanwezig zijn. Zonder dodelijk 
te zijn voor de bacteriën, kunnen sommige plantenstoffen deze informatie-uitwisseling 
verstoren, hetgeen de vermenigvuldiging van de aanwezige bacteriën kan remmen of 
zelfs geheel tegenhouden.

BRON | Lyles JT, Kim A, Nelson K, Bullard-Roberts AL, Hajdari A, Mustafa B, Quave CL. The 
chemical and antibacterial evaluation of St. John’s Wort oil macerates used in Kosovar 
traditional medicine. Front Microbiol 2017;8:1693. Open access: http://journal.frontier-
sin.org/article/10.3389/fmicb.2017.01639/full

State of the world’s plants
Kew Royal Botanic Gardens (Verenigd Koninkrijk) heeft zich van 
een botanische tuin ontwikkeld tot een internationaal toonaan-
gevend centrum voor plantaardige biodiversiteit. Op 18 mei jl., de 
wereldplantendag, publiceerde Kew voor het tweede jaar op rij 
The state of the world’s plants.

Dit is een rapport dat een mooi overzicht geeft over de vele aspec-
ten van het plantaardig leven op aarde. In dit rapport nemen 
medicinale planten in het hoofdstuk Useful plants een belangrijke 
plaats in. Het rapport is gratis te downloaden op https://state-
oftheworldsplants.com/2017.

Auteursgegevens: zie pagina 18.

Korte berichten

AFBEELDING 1 | Maceratie van sint-jansolie, start
AFBEELDING 2 | Uitpersen van het oliemaceraat van sint-jansolie

Bij de traditionele bereiding van sint-jansolie worden eind juni zoveel mogelijk gele bloemen in een 
glazen pot gedaan die wordt gevuld met een vette olie zoals olijfolie. Deze pot wordt enkele weken in de 
zon gezet. De kleur van de olie verandert gedurende deze periode van geel naar dieprood.

Rode Hypericum-olie 
en wondgenezing

TEDJE VAN ASSELDONK | Het onderszoeksteam van Cassandra Quave 
(Lyles et al.) publiceerde op 8 september 2017 een opmerkelijk 
artikel. In samenwerking met lokale genezers op de Balkan wer-
den bereiding, samenstelling en effecten van de traditioneel veel 
gebruikte sint-janskruidolie (een oliemaceraat van de bloeiwijzen 
van Hypericum perforatum L.) onder de loep genomen. Dit middel 
wordt vooral bij de behandeling van wonden en zweren gebruikt. 
Eerder onderzoek liet zien dat dit product de wondgenezing (in 
grootte zowel als in tijd) positief beïnvloedt. De onderzoekers 
stelden zich de vraag: welke werkzame stoffen bevatten deze 
bereidingen? 

De meest bekende stoffen in sint-janskruid zijn hypericine (een 
antrachinonderivaat met rode kleur) en hyperforine. Beide ver-
bindingen zijn werkzaam tegen grampositieve bacteriën. Omdat 
de verkregen olie veertig dagen in de zon wordt gezet, werd aan-
genomen dat het licht- en warmte-gevoelige hyperforine niet 
meer aanwezig zou zijn, maar nog wel de rode stof hypericine. Van 
hypericine is bekend dat het aanleiding geeft tot fotosensibiliteit; 
dit wordt echter in de Balkanlanden nooit gerapporteerd over 
deze olie. Hoe kan dat? 

Tot verbazing van de onderzoekers bleek hypericine nagenoeg 
afwezig te zijn in hun olie. Hyperforine bleek nog wel detecteer-
baar, maar in een lage, niet-bactericide concentratie.

Deze oliemaceraten remden echter significant biofilmformatie en 
quorum sensing* van Staphylococcus aureus, hetgeen hun effect 
bij de genoemde toepassing (deels) kan verklaren.

Wellicht dat er in de toekomst meer duidelijk wordt over 
de achterliggende mechanismen van deze toepassing van 
sint-janskruidolie.

NVF–nieuws

VAN HET NVF-BESTUUR

Als u dit laatste nummer van 2017 leest, is de NVF-netwerkbij-
eenkomst over interacties op 16 november voorbij. Nuttige 
en betrouwbare informatie over fytotherapie, overzichtelijk 
aangeboden op een aantrekkelijk moment van de dag. Daar-
naast nemen we ook tijd voor een praatje met andere leden of 
het bestuur over het vak en de ervaringen. Het bestuur gelooft 
in deze aanpak en wil deze bijeenkomsten ook in 2018 voor de 
leden organiseren.

Kijkt u weleens op de NVF-website? U vindt er regelmatig nieuws 
over fytotherapie en de aandacht hiervoor in de media. Het 
NVF-beleidsplan staat erop, evenals de verslagen en presentaties 
van de werkgroep Dier en Kruid. Andere werkgroepen zullen bin-
nenkort volgen.

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

prof. dr. Rob Verpoorte hebben beiden aangegeven graag onder-
deel uit te willen maken van zo’n netwerk. Dus het begin is er. Als 
u dit leest heeft het bestuur al nieuwe gesprekken met andere 
experts gevoerd. Ik houd u op de hoogte van de uitkomsten.

Een tweede doelstelling is de terugkeer van farmacognosie op de 
universiteit en in het bijzonder in de opleiding farmacie. De inte-
resse bij de studenten is er. Dat merkt het bestuur aan de toege-
nomen belangstelling onder studenten voor het volgen van een 
cursus ‘Planten en Geneesmiddelen’ op de universiteit in Utrecht 
en bijvoorbeeld het opinie-artikel over kruidengebruik van een 
student farmacie in de Volkskrant afgelopen zomer. De studenten 
hebben behoefte aan kennis. Het is tijd voor de NVF om die door 
te geven.

Ook internationaal gaat de NVF een woordje meespreken. De 
werkgroep buitenland is namens de NVF voor het eerst in haar 
bestaan betrokken bij de organisatie van het Phytotherapie-con-
gres in Wenen in mei 2018. Echt een primeur te midden van zuster-
verenigingen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Voor ver-
dere berichtgeving daarover verwijst het bestuur naar de website.

Een andere primeur was het optreden van Durk Meijer en Edwin 
Lipperts op het GPT Phytotherapie-congres van 28 tot 30 septem-
ber 2017 in Münster. Beiden hielden op dit congres een presen-
tatie over de fytotherapie in Nederland. Goede promotie voor de 
Nederlandse fytotherapie en de NVF in het bijzonder. 

De NVF-studiegroep Dier en Kruid (SDK) heeft sinds enkele jaren 
een belangrijk aandeel in de internationale conferenties van de 
Duitse GA (Society for Medicinal Plant and Natural Product Re- 
search). Met dierenartsen van onze zusterorganisaties werd – naast 
een sessie op het GA-congres op 5 september 2017 – eveneens in 
Basel op 3 september een veterinaire preconferentie gehouden. 
Hieraan namen zo’n 100 mensen uit de hele wereld deel. Van de 12 
sprekers waren er drie (NVF-leden) uit Nederland. Meer details hier-
over kunt u horen bij de SDK-bijeenkomst op 12 december 2017.

Tot slot wil ik u nog wijzen op een belangrijke ontwikkeling. De 
NVF is lid van ESCOP en heeft recent toegang gekregen tot de 
ESCOP-monografieën. Dat betekent dat ieder NVF-lid maxi-
maal vijf monografieën per jaar tegen een vergoeding van €2,50 
administratiekosten per monografie bij het NVF-secretariaat kan 
opvragen. Dit geldt voor de digitaal beschikbare monografieën en 
alleen voor eigen (niet bedrijfsmatig) gebruik.

Namens het NVF-bestuur wens ik u heel prettige feestdagen en 
een goed begin van 2018.

Gerben Hoogsteen
Secretaris bestuur NVF
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	complex van nutriënten met een unieke samenstelling

	geproduceerd volgens een gepatenteerd productieproces

	rijk aan onder meer alfa-glucanen

De naam van het product ‘AHCC’ is een afkorting voor ‘Active Hexose Correlated Compound’. AHCC bestaat uit een 

complex van nutriënten met een unieke samenstelling. Het product wordt vervaardigd door fermentatie van my-

celia van de shiitake (Lentinula edodes). Het mycelium bestaat uit de ondergrondse schimmeldraden van een pad-

denstoel en bevat doorgaans andere componenten dan het vruchtlichaam afzonderlijk. Het speciaal ontwikkelde 

productieproces van AHCC zorgt ervoor dat dit voedingssupplement unieke kwaliteiten heeft.

AHCC wordt sinds 1989 geproduceerd in Japan door het gerenommeerde bedrijf Amino Up Co. door middel van 

een fermentatieproces dat in de loop der jaren steeds verder is verfijnd. Door voor iedere productie uit te gaan 

van dezelfde startcultuur kan een consistente samenstelling en hoge kwaliteit van het eindproduct gegarandeerd 

worden. Lees meer over AHCC op Vitals.nl of bel 075-6476050.

puur en werkzaam
www.vitals.nl 

AHCC® 500 mg
Uniek extract uit shiitake-mycelia 
met alfa-glucanen

AHCC ad A4 profs 2017.indd   1 10/4/17   4:41 PM
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De gouden standaard 

Glucosamine 
Compleet

Bevat per dagdosering
 ✓ Glucosaminesulfaat  1500mg

 ✓ Chondroïtinesulfaat  300mg

 ✓ MSM  150mg

 ✓ Quercetine  60mg

 ✓ Gember  1200mg

 ✓ Rozenbottel  400mg

Ook verkrijgbaar: 

• Glucosamine 1200 
• Vegetarische Glucosamine 

• Glucosamine QCV 
• Glucosamine voor Dieren.

• Glucosamine & Chondroïtine

120 capsules 

E 25,90 

www.hb08.nl

Glucosamine adv A4.indd   1 25-09-17   15:30


