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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
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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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20.  Tuincolumn: Valkruid | THEA VAN HOOF  

21.  Kletsica: Onbewezen of onzin - Zondag met 
Lubach | MAAIKE VAN KREGTEN 

22.  N=1: Palliatieve behandeling van een hond met 
tekenbeetziekte | TANNETJE KONING
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Omslag: Walnoot (Juglans regia). Foto H. Albers, IEZ
Pag. 4, 7: tekeningen door Wil Wessel
Pag. 5, 6: Ruud Snijders
Overig: zie bijschriften

Zie ook de agenda op www.fyto.nl voor meer informatie. 

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

22 april 2018
Herboristencongres België
PLAATS: ZEMST (BIJ BRUSSEL) | WWW.HERBORISTENCONGRES.BE 

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 EN NVF@FYTO.NL

25 - 26 juni 2018
XXIInd 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 

AGENDA

Shenzhou Open University of TCM
Geldersekade 67, 1011 EK Amsterdam   
 020 - 521 81 50  
WWW.SHENZHOU-UNIVERSITY.COM

TCM-
Beroepsopleidingen
Volledig door SNRO geaccrediteerde 
onderwijsinstelling in Traditionele 
Chinese Geneeskunde.

● Acupunctuur
● Chinese Kruidengeneeskunde
● Tuina therapie
● Medische Basiskennis

Een TCM-opleiding in 
combinatie met de Medische 
Basiskennis omvat 240 EC.

 Stage in eigen TCM kliniek

 Geaccrediteerde nascholingen

Shenzhou Open University of 
Traditional Chinese Medicine

OPEN DAG
23 MAART ‘18

Kom naar onze open 

dag en maak kennis 

met docenten, staf en 

studenten.

Bezoek de website voor 

het programma en om 

je aan te melden.



Ten geleide

Het nummer dat voor u ligt, heeft als thema botanie – een 
wetenschap die voor de fytotherapie van groot belang is. 
Voor we planten kunnen toepassen, is het noodzakelijk 
om de soort correct te determineren. Ook in wetenschap-
pelijk onderzoek is de keuze van de juiste soort essentieel. 
Bovendien ontwikkelden plantkundigen een internatio-
naal geaccepteerd systeem van naamgeving, waardoor 
het voor onderzoekers en fytotherapeuten gemakkelijker 
wordt om kennis over de traditionele toepassing van krui-
den te kunnen uitwisselen.

We openen met een verslag van het symposium van het 
Herboristengilde dat in september 2017 ter ere van het 
tienjarig bestaan is gehouden. Er waren nationale en 
internationale sprekers, onder wie een aantal NVF-leden.

Wessel geeft ons een inkijkje in de nauwe relatie tussen 
botanisch onderzoekers en botanisch kunstenaars die in 
dienst van de wetenschap werken. Het vak van botanisch 
tekenaar is net als de farmacognosie bijna verdwenen van 
de Nederlandse universiteiten. Een groep van gedreven 
botanisch tekenaars heeft zich verenigd om de kennis en 
het vak levend te houden.

Nijhuis-Bouma en Van Asseldonk schreven een artikel 
over de signatuurleer: een eeuwenoude medische theo-
rie die sinds de oudheid een stempel op de fytotherapie 
heeft gedrukt. Ze plaatsen deze leer in de historische con-
text en houden haar kritisch tegen het licht.

Bij planten die worden toegepast in de geneeskunde 
is het van groot belang om ze correct te determineren. 
Gelukkig komen er steeds meer digitale hulpmiddelen 
beschikbaar om het determineren ook voor de leek wat 
gemakkelijker te maken. Van Hoof heeft enkele van deze 
hulpmiddelen getest.

In de vaste rubrieken heeft Van Asseldonk het in haar 
column over taxonologica: de logica – of het ontbreken 
daarvan – van de naamgeving van planten. Van Hoof 
interviewde Nick Sinke, teler en producent voor de groot-
handel. Van Rooij ontsluiert in de rubriek Wet en kwali-
teit een mysterie omtrent Juglans regia en Juglans nigra.  
 
De tuincolumn van Van Hoof gaat deze keer over Arnica 
montana en Van Kregten schreef een Kletsica over de veel-
besproken televisieuitzending van Zondag met Lubach 
waarin het onderwerp alternatieve geneeswijzen aan bod 
kwam. In de rubriek N=1 komt deze keer een veterinaire 
casus aan de orde: een hond met tekenbeetziekte.

Wij wensen u veel leesplezier met dit eerste nummer van 
2018 en ontvangen graag reacties!

Thea van Hoof
Maaike van Kregten
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AFBEELDING | Mispel (Mespilus germanica)
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Go Herbal, de kruidenbeleving
Jubileumviering van het Herboristengilde

Bob Ursem, directeur van de Botanische Tuin Delft, ook wel de 
‘tuinman der technologen’ genoemd, hield een welkomstwoord 
over het ontstaan en gebruik van de Tuin. De industriële stad 
die Delft nu is, is grotendeels voortgekomen uit onderzoek dat 
gedaan is in de Botanische Tuin. We vlogen langs rubberplantages 
in Indonesië, fijnstofonderzoek gebaseerd op duindoorns in de 
Scheveningse duinen, ledlicht en onderzoek naar luchtstromen 
in gebouwen. Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de 
invloed van verdamping door bomen op het leefklimaat.

Ann McIntyre, westers en ayurvedisch fytotherapeut, docent en 
schrijver, sprak over Herbal treatment of children. Ze legde uit hoe 
het darmmicrobioom ontstaat in een foetus en in een pasgeboren 
baby. Pas vanaf het derde levensjaar beginnen de samenstellin-
gen van virussen, bacteriën, gisten en schimmels te lijken op die 
bij een volwassene. Veel klachten van baby’s en kleine kinderen 
zijn terug te voeren op darmdysbiose. Een kruidenbehandeling 
kan dan leiden tot het herstellen van de homeostase in de darm. 
Daar zijn vele mogelijkheden voor met veel verschillende kruiden. 

Vervolgens gaf McIntyre een voorbeeld van een behandeling van 
atopisch eczeem. Alle potentiële allergenen worden verwijderd 
uit het dieet en vervolgens stuk voor stuk geherintroduceerd. 
Bewerkt voedsel wordt niet meer aangeboden en ook suiker 
wordt verwijderd. Essentiële vetzuren worden via voeding of sup-
plementen toegevoegd. Obstipatie wordt aangepakt, want die 
veroorzaakt verstoring van de darmflora. Vervolgens kan men 
dan probiotica gaan toevoegen aan het dieet: via voedsel zoals 
geitenmelk, kefir of zuurkool of in supplementvorm. Daarnaast 
geeft men volop vezelrijk (prebiotisch) voedsel: groenten, fruit, 
noten en zaden. Kruiden die ingezet kunnen worden bij atopisch 
eczeem zijn kamille, zoethout, verbena, grote klis, brandnetel en 
citroenmelisse. McIntyre vindt een decoct de meest geschikte 
toedieningsvorm bij kinderen; het kan als lauwe thee gedron-
ken worden of ingezet als bad. Men kan ook crèmes en oliën 
inzetten. Tot slot besprak McIntyre enkele veelzijdige kruiden bij 
atopisch eczeem: grote klis, echte kamille en grote brandnetel. 

JOHANNA TOP | Op 23 september 2017 vierde het Herboristengilde* haar tienjarig bestaan met een feestelijke dag in de 
Botanische Tuin in Delft. De dag begon met een symposium met internationale sprekers, gevolgd door een biologi-
sche lunch, een herboristenmarkt in de tuin en workshops. 

* Van Dale: een herborist is iemand die kruiden, planten verzamelt om ze te drogen. De definitie van het Herboristengilde is: een herborist is een kruidenkundige die kruiden weet toe te 
passen ter bevordering van de gezondheid, het welzijn, persoonlijke verzorging en in voeding. Hij of zij verwerkt kruiden, combineert empirische kennis met recent wetenschappelijk 
onderzoek en werkt vanuit een holistische visie op mens en omgeving. www.herboristengilde.nl
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Kris Demeyer, professor aan de Vrije Universiteit van Brussel en 
docent bij herboristenopleiding Syntra, behandelde het onder-
werp Hoe herken ik kwalitatieve/goed werkzame voedingssupple-
menten. In België moet een voedingssupplement (VS) een zoge-
naamd NUT-nummer hebben, wat aangeeft dat de kwaliteit ervan 
gegarandeerd is. Het VS mag geen toxische bestanddelen bevat-
ten en de dosis moet per VS duidelijk aangeven zijn. De bereiding 
van een VS dient helder en navolgbaar te zijn. Traditionele berei-
dingen hebben hun bestaansrecht bewezen. Bij nieuwe extractie-
methoden zou de mate waarin het VS qua inhoudsstoffen over-
eenkomt met de plant (de plant-equivalentie), de bioactiviteit, 
samenstelling en meerwaarde van die methoden eerst moeten 
worden aangetoond, vóór introductie op de markt.

Een VS dat meer dan één ingrediënt bevat, is alleen geschikt als die 
ingrediënten complementair werken. Bijvoorbeeld: bij spijsverte-
ringsklachten geeft men een mengsel van venkel (carminativum/
ontkrampend), kamille (ontsmettend, kalmerend), munt, citroen-
melisse (ontspannend, kalmerend op centraal zenuwstelsel) en 
acacia (prebioticum). Ingrediënten die elkaars werking uitsluitend 
versterken zijn ongeschikt in een VS, bijvoorbeeld senna, aloë vera 
en vuilboombast. 

Herstelbevorderende muesli: 
havervlokken met toevoeging 

van kruidenpoeders als zoethout, 
Siberische ginseng, kaneel 

en cacaopoeder
De verpakking moet het VS stabiel houden. Op de verpakking 
moet men kunnen lezen om welk type extract het gaat, wat het 
alcoholpercentage van de receptuur is, hoe het droogextract ver-
kregen is en wat de plant-equivalentie is. Ook moet worden aan-
gegeven of er antioxidanten zijn toegevoegd en zo ja, welke en in 
welke mate. Het verdient volgens Demeyer de voorkeur om je als 

behandelaar te beperken tot VS die op basis van actieve inhouds-
stoffen gestandaardiseerd zijn of die zijn samengesteld op basis 
van hoge plant-equivalentie.

Madeleine Kerkhof is aromatherapeut, herborist, docent bij het 
door haar opgezette opleidingscentrum Kicozo en verpleegkun-
dige. Zij werkt als een van de weinigen in Nederland met CO2-ex-
tractie en daarover ging dan ook haar voordracht. Er zijn verschil-
lende manieren om etherische oliën te verkrijgen. De bekendste 
methode is stoomextractie van het droge kruid: de klassieke destil-
latie. Maar ook andere extractietechnieken zijn mogelijk. In verge-
lijking met andere methoden is CO2-extractie niet milieubelastend 
en geeft het geen thermodegradatie van het eindmateriaal. Door 
met temperatuur of druk te variëren kan men selectief bepaalde 
moleculen extraheren. Er wordt altijd gedroogd plantenmateriaal 
gebruikt. Een voorbeeld is het CO2- extract van kamille. Dat ruikt 
naar een veld met kamille in de zomerzon, in tegenstelling tot de 
traditioneel verkregen etherische olie van kamille, waarvan de 
geur niet aan de plant doet denken. Ook is het verkregen CO2-ex-
tract niet blauw. Het bevat nog geen chamazuleen, maar wel de 
chemische voorloper matricine, met een andere werkzaamheid. 
Wereldwijd moet nog veel onderzoek gedaan worden, maar 
CO2-extractie biedt naar Kerkhofs mening nieuwe mogelijkheden. 
 
De laatste spreker van de morgen was Bevin Clare, docent aan de 
Maryland University of Integrative Health, voorzitter van het Ame-
rican Herbalists Guild en voedingsdeskundige. Haar onderwerp 
was Beyond the bottle. Door integratie van kruiden en specerijen 
in de voeding wordt bereikt dat mensen zich sterker voelen omdat 
ze goed voor zichzelf zorgen, het is gemakkelijk in de dagelijkse 
(gezins-) routine in te passen en het is vaak ook al cultureel bepaald 
om bepaalde specerijen te gebruiken (bijvoorbeeld kaneel of kur-
kuma). Ze gaf veel praktijkvoorbeelden van toepassingen van 
kruiden zoals in medicinale pesto, muesli, zelf gemaakte frisdrank, 
chocolade fudge, voedzame kruidenballetjes, bouillons, miso, 
humus en guacamole. Als voorbeeld van een dergelijke toepassing 
beschreef ze een herstelbevorderende muesli: havervlokken met 
toevoeging van kruidenpoeders als zoethout, Siberische ginseng, 
kaneel en optioneel cacaopoeder. Het is van te voren te maken 
en kan ook in dagelijkse porties met yoghurt ingevroren worden. 
 
Het programma werd ‘s middags voortgezet met workshoppre-
sentaties en een markt in de Botanische Tuin Delft. De opkomst 
was dermate groot en het weer zo goed dat deze buiten konden 
plaatsvinden. Tedje van Asseldonk sprak over kruiden voor dieren, 
Fatmira Guzima behandelde de ‘schat van Albanië’: medicinale en 
aromatische planten, Petra Tjeertes sprak over medicinale pad-
denstoelen, Ans Hoeijmakers over de relatie tussen bijen, krui-
den en propolis en Bart Halkes gaf een workshop over gezonde 
microflora bij dieren. Daarmee eindigde een feestelijke, leerzame 
en boeiende jubileumviering. 

De lezingen zijn te bekijken en beluisteren via 
herboristengilde.nl/presentaties-sprekers-go-herbal-symposium.

J. (Johanna) W. Top, herborist, natuurgeneeskundig the-
rapeut, coach en schrijver van (kruiden)artikelen. Dit alles 
vindt plaats vanuit B&B De Middelstee. Reacties naar: 
info@demiddelstee.nl
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Botanische kunst in dienst 
van de wetenschap

Het afbeelden van planten in boeken kent een lange geschiede-
nis. De oudst bekende plantenboeken kennen nauwelijks afbeel-
dingen; de lezer werd kennelijk geacht de planten te kennen. Pas 
in de tweede helft van de middeleeuwen ontstonden kruiden-
boeken waarin botanische prenten waren opgenomen. Men-
sen met een goede plantenkennis waren in die tijd bijna altijd 
medici. De kwaliteit van de tekening werd echter door het vele 
kopiëren steeds slechter. Dat deed afbreuk aan de nauwkeurig-
heid en hierdoor werd het lastig om geneeskrachtige en giftige 
planten goed van elkaar te kunnen onderscheiden. Hoog tijd dus 
om opnieuw naar de planten zelf te gaan kijken. Vanaf het erken-
nen van deze zienswijze, tijdens de renaissance, werden er bota-
nische tuinen aangelegd en werden nieuwe illustraties direct 
naar voorbeeld van de natuur vervaardigd. Feitelijk ontstond zo 
de botanische wetenschap als aparte discipline naast de medi-
sche wetenschap.

Een andere stimulans voor de botanische tekenkunst waren de 
ontdekkingsreizen. Allerlei exotische zaken werden meegeno-
men naar het thuisland en de ‘rariteitenkabinetten’ ontstonden. 
Op expedities ging vaak een tekenaar mee om de flora en fauna in 
het nieuw ontdekte gebied vast te leggen. Door het beschikbaar 
komen van papier werd het ook mogelijk planten te drogen en 
herbaria aan te leggen. 

Ondanks de opkomst van fotografie, film en computer worden 
botanische tekeningen nog steeds gemaakt. Al is een veel gestelde 
vraag: ‘Waarom wordt er nog getekend? Er zijn toch foto’s?’  

Zeker bij vergelijkend systematisch onderzoek is een goede set teke-
ningen ter ondersteuning van de publicatie onontbeerlijk. Wordt er 
een nieuwe soort ontdekt dan is het gebruikelijk om, naast een uit-
gebreide beschrijving, een gedetailleerde afbeelding bij te voegen.

Bij het gebruiken van flora’s zijn de vaak kleine maar verklarende 
tekeningen een welkome visuele aanvulling. In Nederland kennen 
we de meeste hier voorkomende soorten vrij goed, maar voor het 
inventariseren van bijvoorbeeld het tropisch regenwoud zijn er 
slechts enkele specialisten die de daar voorkomende planten kun-
nen determineren. Voor anderen zijn goede illustraties dan een 
uitkomst. Wil men de biodiversiteit op aarde goed kunnen bewa-
ren en bedreigde soorten voor uitsterven behoeden, dan moet 
men eerst weten waar die soorten precies voorkomen. 

DE BOTANISCHE TEKENING

Wat houdt het vak precies in? De plantensystematiek houdt zich 
bezig met het indelen van planten naar variëteit, soort, geslacht 
en familie en beschrijft het uiterlijk en de belangrijke kenmer-
ken van de plant. Het moet voor iedereen goed duidelijk zijn om 
welke soort het gaat. De Latijnse naam wordt vastgesteld volgens 
de daarvoor geldende regels. Het uiterlijk van een plant is lastig 
om alleen in woorden uit te drukken en een tekening kan kleine 
verschillen goed verduidelijken. Een goed overleg tussen weten-
schapper en tekenaar is hierbij absoluut noodzakelijk, zodat de 
tekenaar precies weet waar het om gaat. Met alle aangeleverde 
gegevens en het plantenmateriaal gaat de tekenaar aan de slag. 

Een volledige tekening bestaat uit afbeeldingen van de verschil-
lende stadia van de groeicyclus van de plant, te weten habitus 
(uiterlijke gedaante), bloeiwijze, bloem met onderdelen, vrucht 
en zaad. Een en ander wordt aangevuld met details van andere 
belangrijke kenmerken. Het materiaal aan de hand waarvan 
getekend wordt, kan divers zijn: de levende plant (uit kas of tuin), 
herbariumvellen (gedroogde, platgedrukte planten) of planten-
materiaal in potten met alcohol. Omdat een tekening de plant in 
een plat vlak afbeeldt, kunnen foto’s ondersteunend zijn om een 

WIL WESSEL | Wetenschappelijke tekeningen staan meestal ten dienste van onderzoek, maar kunnen ook een lust voor 
het oog zijn. Bij werk met een meer esthetisch gehalte rijst dan ook de vraag: is het kunst of wetenschap? 

AFBEELDING 1 | Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) AFBEELDING 2 | Maarts viooltje (Viola odorata) AFBEELDING 3 | Rimpelroos (Rosa rugosa)
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levensecht beeld te geven. Het tekenen van levend en alcohol-
materiaal heeft de voorkeur omdat dit materiaal plasticiteit heeft. 
Het grote voordeel van dit soort plantmateriaal is niet alleen dat 
je goed kunt zien hoe alles in elkaar zit, maar ook dat erin gesne-
den kan worden. Dwarsdoorsneden van bijvoorbeeld bloemen en 
vruchten kan men onder een binoculair goed bekijken.

Het materiaal op herbariumvellen laat zich moeilijk ontleden. Het 
gaat snel stuk wanneer eraan gepeuterd wordt om te zien hoe 
bijvoorbeeld de nerven lopen. Gedroogd materiaal kan eventu-
eel enkele minuten opgekookt worden om enige buigzaamheid 
terug te krijgen. Het is noodzakelijk al het gebruikte materiaal 
in de publicatie te vermelden, zodat andere wetenschappers dit 
altijd nog kunnen verifiëren.

De technieken die voor een afbeelding gebruikt worden kun-
nen heel verschillend zijn. Wetenschappelijke illustraties wor-
den meestal in zwart-wit (inkttechniek) uitgevoerd. De tekenaar 
schetst de verschillende onderdelen, zoveel mogelijk op ware 
grootte. De details worden nauwgezet bekeken en op de juiste 
grootte, in overeenstemming met de maten van de beschrijving, 
afgebeeld. Elk blad en elke bloem is uniek, maar het gaat erom dat 
de tekening een ideaalbeeld van de plant laat zien, zonder arte-
facten en beschadigingen. Na het schetsen, in potlood, vindt er 
overleg met de wetenschapper plaats. Daarna brengt de tekenaar 
alles over op tekenpapier, met gebruik van een lichtbak.

Er is weinig ruimte voor een persoonlijk handschrift. De uitdaging 
is om binnen de beperkingen in creatieve zin een mooie compo-
sitie te maken. De tekenaar kan wel bij de uitwerking zijn/haar 
technische vaardigheden en eigen stijl tonen. Lang werd er met 
de ouderwetse tekenpen en Oost-Indische inkt gewerkt. En al nam 
menig tekenaar daar met enige weemoed afscheid van, het wer-
ken met een technische patroonpen biedt toch veel voordelen. 
Deze geeft namelijk altijd een gelijkmatige lijn. Bovendien werkt 
het sneller en door het gebruik van pennen met verschillende lijn-
diktes kan toch een levendige tekening ontstaan. Haartjes aan de 
pen of onverwachte klodders behoren hiermee tot het verleden. 
Ook het gebruik van de computer is een extra hulpmiddel. Scan-
nen en bewerken kan voor bepaalde projecten een tijdbesparing 
opleveren. Het maken van de definitieve originele tekening blijft 
echter een ouderwets stuk handwerk.

OPLEIDING EN BEROEP

Er heeft nooit een specifieke opleiding tot botanisch tekenaar 
bestaan. De ‘opleiding’ bestaat uit begeleiding en instructies van 
een ervaren collega en vooral door praktijkervaring. Voorwaarde 
is echter wel een tekenopleiding. Botanische kennis is zeker een 
voordeel, maar niet strikt noodzakelijk. Een ‘groengevoel’ en 
eigenschappen als geduld, goed kunnen kijken en precies werken, 
zijn absoluut essentieel.

Wel bestaat er een opleiding tot wetenschappelijk tekenaar bij de 
Academie Beeldende Kunsten Maastricht in nauwe relatie met de 
medische faculteit. Na deze opleiding kun je zeker goed tekenen, 
maar heb je nog geen specifieke ervaring met planten. Een stage 
bij een botanisch vakgenoot kan dit echter snel oplossen.
Dreigt dit beroep, zoals menige plant, ook uit te sterven? 

Door reorganisaties en bezuinigingen zijn veel formatieplaatsen 
bij de universiteiten verdwenen. Bij Naturalis in Leiden zijn nog 
wel wetenschappelijk tekenaars in dienst.

VERENIGING BOTANISCH KUNSTENAARS

Gelukkig is er de laatste tijd veel belangstelling voor het vakge-
bied en dat is mede te danken aan de oprichting van de Vereni-
ging Botanisch Kunstenaars Nederland in 2006. Anita Walsmit 
Sachs, die werkzaam was als wetenschappelijk tekenaar bij de 
Universiteit Leiden, heeft dit heuglijke initiatief genomen. De ver-
eniging brengt botanisch kunstenaars bij elkaar en werkt aan de 
kwaliteit en bekendheid van botanische kunst in Nederland. Om 
het vak te promoten worden cursussen en workshops gegeven en 
er worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd. Zie bij-
voorbeeld: www.botanischkunstenaarsnederland.nl.

Planten zijn dan wel ‘voor sterven en vergaan geboren’, maar 
door de tijdelijke schoonheid van planten in beeld vast te leggen, 
kunnen we ervan leren en genieten. En welke techniek er ook 
gebruikt wordt: aquarel, (kleur)potlood of inkt – het blijft een 
onvervangbaar genre met een zowel wetenschappelijke als 
artistieke uitstraling.

Wil Wessel studeerde aan de Kunstacademie Arnhem en was ruim 25 jaar werkzaam bij 
Wageningen Universiteit als botanisch wetenschappelijk tekenaar bij de Leerstoelgroep 
Biosystematiek. Haar wetenschappelijke tekeningen worden gebruikt bij systematisch 
plantenonderzoek en zijn gepubliceerd in tijdschriften, flora’s en proefschriften. Ook 
nam ze deel aan diverse exposities in o.a. Paleis Het Loo, Kew Gardens Londen, Noordbra-
bants Museum Den Bosch en de Zwarte Tulp in Lisse. Reacties naar: wilwes46@hetnet.nl.

AFBEELDING 4 | Brandnetel (Urtica dioica). Tekening Maria Sybilla Merian, 18e  eeuw
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Signatuurleer - het uiterlijk van de plant 
als duiding voor zijn geneeskracht?

DEFINITIE 

Het woord ‘signatuur’ is afgeleid van signum - het Latijnse woord 
voor herkenningsteken - en natura. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om uitwendige kenmerken van de plant zoals de blad- of bloem-
vorm, de tekening van het blad of de bloem, de bloemkleur, 
bloemstand en vorm van de wortels en vrucht of het zaad [1,2]. 
Het nut van een plant kan volgens deze leer echter ook aangeduid 
worden door de kleur van het plantensap of door parallellen die 
vermoed worden tussen enerzijds de symboliek die in de astro-
logie aan bepaalde planten wordt toegekend, en anderzijds het 
uiterlijk en werkzaamheid van planten [3,4,5] .

De populaire omschrijving van de signatuurleer is dat een plant 
een geneeskrachtige werking heeft die aan de uiterlijke kenmer-
ken zoals kleur en vorm van die plant af te lezen is. In de signa-
tuurleer vertoont een geneesplant kenmerken die overeenko-
men met de te genezen aandoeningen of betrokken organen. In 
oude kruidenboeken, zowel uit de oudheid als uit middeleeuwen 
en renaissance, worden diverse voorbeelden hiervan vermeld. 
De meeste klassieke auteurs waarschuwden echter tevens voor 
gevolgtrekkingen uit dergelijke observaties wanneer deze niet 
goed gecontroleerd zijn [6]. Volgens etnobotanicus Bennett dient 
de vermelding van dit soort verbanden tussen uiterlijk en (inner-
lijke) werking van planten eigenlijk alleen als een ezelsbruggetje 
gezien te worden om zo de eventuele activiteiten van zo’n plant 
beter te kunnen onthouden [3].

ONTWIKKELING VAN DE SIGNATUURLEER IN EUROPA

Dioscorides beschrijft in zijn bekende werk De Materia Medica (1e 
eeuw na Christus) dat de wortel van Aconitum (monnikskap) op 
een schorpioen lijkt. Verderop in het boek geeft hij aan dat hier-
mee schorpioenenbeten kunnen worden behandeld [4,5]. Plinius 
de Oudere (circa 70 n.Chr.) schrijft over Lithospermum (parelzaad) 
dat de zaden zo mooi zijn als de beste edelstenen, en dat men 

SOPHIEKE NIJHUIS-BOUMA EN TEDJE VAN ASSELDONK | Wereldwijd speelt bij gebedsgenezingen en andere magische praktijken 
vanouds de zogenaamde ‘sympatieleer’ (leer der overeenkomsten) een grote rol. Hierbij worden voorwerpen met een 
vorm die doet denken aan het zieke orgaan gebruikt in een genezingsritueel. Vaak zijn deze voorwerpen delen van 
planten, die ook voor inwendig gebruik toegepast kunnen worden. Wordt een kruidengeneesmiddel op deze manier 
uitgekozen, dan spreekt men meestal van de signatuurleer. Al in de Griekse en Romeinse oudheid werden verban-
den beschreven tussen het uiterlijk van bepaalde planten en hun geneeskrachtige werking. Rond de middeleeuwen 
kreeg de signatuurleer een belangrijke plaats in de toenmalige geneeskunde. In de renaissance gaven de nieuwe leer-
stellingen van Paracelsus aanleiding tot een opleving en pogingen tot onderbouwing hiervan. Hierbij werden onder 
meer astrologische duidingen en de empirisch gebleken werkzaamheid van planten betrokken. In onderstaand artikel 
wordt nader op de signatuurleer ingegaan en worden enkele planten als voorbeeld besproken, alsmede de problema-
tiek rond de (on)mogelijke toepassingen van deze signatuurleer.

AFBEELDING 1 | Oogplanten (naar Godefri, kruidwis)

AFBEELDING 2 | Parelzaad (Lithospermum officinale). Foto wiki cc H. Zell
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in deze plant onmiddellijk een middel tegen nierstenen herkent 
[6]. Galenus (130-200 n.Chr.) heeft de schat aan empirische krui-
denkennis uit zijn tijd gerelateerd aan de vier-elementenleer van 
Aristoteles en de humoraalpathologie van Hippocrates. Deze door 
hem gepostuleerde theoretische en holistische onderbouwing 
van de fytotherapie hield eeuwenlang stand [2].

De Zwitserse arts en alchemist Paracelsus (1493-1541) wordt door 
velen genoemd als een van de grondleggers van de signatuurleer. 
Hij ontwikkelde een andere visie op het beschrijven van natuur-
verschijnselen, die de vier-elementenleer zou moeten aanvullen. 
Voor geneeskrachtige substanties zoals metalen, mineralen en 
kruiden schiep dit een heel nieuw denkkader. Het medicinale 
gebruik van stoffen stond volgens hem in relatie tot planeten en 
allerlei processen in de kosmos. Hierbij zouden ook kleur en uiter-
lijk aanwijzingen geven voor de mogelijke toepasbaarheid [6].

dat ze als leer totaal was. Ook de grondlegger van de homeopa-
thie, Samuel Hahnemann (1755-1843), was een verklaard tegen-
stander van de signatuurleer [3,7].

Tot aan het begin van de negentiende eeuw was de invloed 
van de signatuurleer in de officinale kruidengeneeskunde nog 
steeds aanwezig [7]. In onder andere de volksgeneeskunde en in 
de antroposofische geneeskunde speelt deze manier van den-
ken nog steeds een rol. Doordat men aanneemt dat de uiterlijke 
kenmerken van planten in feite bepaalde geneeskrachtige eigen-
schappen van deze planten aangeven, zijn de toepassingen van 
deze planten makkelijk te onthouden [1,3]. Antroposofisch geori-
enteerde botanici, met Wilhelm Pelikan als bekendste voorbeeld, 
zoeken met behulp van fenomenologie naar archetypische vor-
men van planten(families) en proberen dit te relateren aan de pro-
ductie van werkzame inhoudsstoffen [6]. 

LONGKRUID

De gevlekte bladeren van longkruid (Pulmonaria officinalis L.) wor-
den vaak als voorbeeld gebruikt voor een toelichting op de signa-
tuurleer. De geslachtsnaam Pulmonaria is afgeleid van het Latijnse 
woord ‘pulmo’ dat long betekent. De Nederlandse naam geeft ook 
aan dat het een kruid is dat gebruikt zou kunnen worden bij long-
problemen. De karakteristieke vlekjes op de bladeren zouden ver-
wijzen naar de aantasting van de longen als gevolg van tbc of een 
andere longaandoening. Ook de kleuromslag van de bloem na de 
bevruchting (van rood naar blauw als gevolg van een pH-omslag) 
wordt door sommigen als een teken opgevat. Longkruid wordt 
nog steeds toegepast in een aantal fytotherapeutische prepa-
raten en werkt verzachtend, slijmoplossend en hoestremmend, 
onder meer omdat het slijmstoffen bevat [8].

ANDERE VOORBEELDEN

De Engelse botanist William Cole (1626-1662) noemt in het kader 
van de signatuurleer de walnoot (Juglans regia L.). Omdat de vorm 
van de walnoot lijkt op die van de kleine hersenen met een lin-
ker- en rechterhersenhelft, zijn deze noten volgens hem heel goed 
tegen kwalen van de hersenen [5]. Cole, die de astrologische bena-
dering van Culpeper fel verwierp, zocht en vond nog vele andere 
signatuurvoorbeelden, maar vond eigenlijk veel meer genees-
planten zonder signatuur. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie 
dat die laatste waren bedoeld om de mens op een dwaalspoor te 

Omdat de vorm van de walnoot lijkt op 
die van hersenen zou de noot goed zijn 

tegen hersenkwalen

In de jaren na de dood van Paracelsus is door Giambattista Della 
Porta (1538-1615), Oswaldus Crollius (circa 1560-1609) en Jakob 
Böhme (1575-1624), aanhangers van Pracelsus’ vernieuwende 
leer, geprobeerd om de signatuurleer voor planten en dieren uit-
gebreid te documenteren en van een filosofische achtergrond te 
voorzien. Met name bij Böhme ging het hierbij om het religieuze 
besef dat God bepaalde tekenen aan planten (en dieren) zou heb-
ben meegegeven om de mens te laten zien waarvoor Hij ze had 
bedoeld [2].

Nicholas Culpeper (1616-1654), de populaire Engelse kruid-
kundige, stelde dat de werking van veel geneesplanten in de 
oudheid ontdekt is door hun uiterlijke verschijningsvorm. Zelf 
beschreef hij alle geneesplanten vanuit de astrologie. De plan-
ten werden aan planeten gekoppeld en hun empirische werking 
werd door sympathie of antipathie (of soms beiden bij één plant) 
verklaard. 

Al deze zaken bleven niet onbediscussieerd. Rembert Dodoens 
(1517-1585) verklaarde bijvoorbeeld in 1583 dat de signatuurleer 
door geen enkele klassieke autoriteit serieus werd genomen en 

AFBEELDING 3 | Walnoot (Juglans regia). Foto H. Albers, IEZ

AFBEELDING 4 |  Longkruid (Pulmonaria officinalis). Foto Wiki cc, Hectonichus
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fytotherapie als rationele behandelwijze. Het is echter evident 
dat experimenteren met de signatuurleer tot gevaarlijke situaties 
kan leiden. Zo is het inwendig gebruik van Aristolochia-soorten bij 
bevallingen vroeger onderbouwd met een verwijzing naar de ute-
rusvorm van de bloemen van deze plant. Inmiddels is bekend dat 
dit absoluut af te raden is, omdat deze planten al in relatief lage 
doses zeer toxisch zijn.

De signatuurleer moet dus gezien worden als een wellicht van-
uit historisch perspectief gezien interessante, maar inmiddels 
allang achterhaalde theorie die ontstaan is in een periode waarin 
niet-wetenschappelijke aspecten als magie, mythologie, astrolo-
gie en religie een zeer belangrijke rol speelden.

Ir. A. S. (Sophieke) Nijhuis-Bouma studeerde tuinbouwplantenteelt en plantenveredeling 
aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. Ze publiceerde van 1982 tot 
1989 in diverse vakbladen over de veredeling van houtige siergewassen. Van 1999-2015 
was ze lid van de Kruidentuincommissie van het Nederlands Openluchtmuseum; vanaf 
2009 tevens secretaris.

Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk is biohistoricus (Radboud Universiteit, 1989) en werkt 
als fytotherapie-consulent en onderzoeker op het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfar-
macognosie in Beek. 

Beiden zijn lid van de redactie van dit tijdschrift.  Reacties naar: redactie@fyto.nl. 
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brengen [7]. Bij stijve ogentroost (Euphrasia stricta D. Wolff) berust 
de overeenkomst tussen plant en kwaal op de tekening van de 
bloembladen. De rode strepen in de witte bloem zouden doen 
denken aan bloeddoorlopen ogen. De plant werd dan ook toege-
past bij oogklachten zoals pijnlijke en ontstoken ogen [5]. Diosco-
rides (1e eeuw n.Chr.) kende het gebruik van ogentroost bij oog-
ziekten reeds en ook Hildegard von Bingen (1098-1179) noemde 
dit kruid als oogheelmiddel. Als volksmiddel is het al eeuwenlang 
in gebruik. De resultaten uit de volksgeneeskunde wekten de 
interesse van artsen en deze plant wordt nog steeds gebruikt van-
wege de pijnstillende en ontstekingsremmende werking bij geïrri-
teerde en tranende ogen [1,8].

Stinkende gouwe (Chelidonium majus L.) en sint-janskruid (Hype-
ricum perforatum L.) zijn voorbeelden van planten met inwendige 
kenmerken die gerelateerd worden aan de signatuurleer. Bij beide 
gaat het hier om de kleur van het plantensap. Dat van stinkende 
gouwe is donkergeel en daarom zou dit kruid een goed middel 
zijn bij een gelige gelaatskleur als gevolg van het slecht functione-
ren van de galblaas of de lever. Stinkende gouwe blijkt inderdaad 
de galafscheiding te bevorderen [8]. 

Volgens critici berusten kloppende 
gevallen van signatuurleer 

op louter toeval

De olie in de bloemen van sint-janskruid is rood en werd ook wel 
Johannesbloed genoemd. Deze zou nuttig zijn bij bloedingen en 
bloedziekten, een antiseptische werking hebben en de wondge-
nezing bevorderen. De gaatjes in de bladeren lijken op huidporiën 
en ook daardoor zou het kruid helpen bij beschadigingen van de 
huid. Reeds in de oudheid werd het kruid gebruikt bij de behan-
deling van brandwonden en andere wonden van de huid, wat in 
de volksgeneeskunde en fytotherapie nog steeds het geval is [5,8].

PROBLEMATIEK

Wij hebben geen voorbeelden kunnen vinden van een kritische 
beschouwing of een goede toetsing van de signatuurleer door 
haar aanhangers. Deze leer voldoet dus niet aan de huidige maat-
staven voor een wetenschappelijke theorie en heeft daarmee nu 
de kwalificatie van een pseudo-wetenschap gekregen, waarbij 
het vooral om bijgeloof gaat. De gevallen waarin deze theorie lijkt 
te kloppen, berusten volgens critici dan ook op louter toeval  [5].  
Zo zitten de gunstige vetzuren die in walnoten aanwezig zijn zeker 
ook in andere noten die niet de vorm van hersenen hebben. En 
ondanks het feit dat er vrijwel overal ter wereld in de volksgenees-
kunde voorbeelden van de signatuurleer aan te wijzen zijn [3,4,5], 
is er nog nooit gebleken dat deze leer op zichzelf enige nuttige 
ontdekkingen heeft voortgebracht [3,7]. 
 
Op zoek naar een meer spirituele verbinding met planten, naast de 
wetenschappelijke kennis, zijn er in de huidige tijd sommige fyto-
therapeuten die de signatuurleer opnieuw promoten. Zo bevelen 
Matthew Wood en Julia Graves deze leer aan als een manier om 
‘holistisch en intuïtief te werken’ [9]. Zolang zij zich enkel bezig-
houden met kruiden die empirisch veilig gebleken zijn, blijft de 
schade beperkt tot aantasting van de geloofwaardigheid van de AFBEELDING 5 | Schorpioenkruiden. Della Porta, Phytognomonica, 1591



* Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Echinacea purpurea. Lees voor gebruik 
de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik.

Echinaforce tabletten* is een Traditioneel Kruidengeneesmiddel dat helpt bij onvoldoende 
weerstand, bij griep en verkoudheid. Echinaforce bevat Echinacea purpurea (rode zonnehoed). 
Deze plant ondersteunt het immuunsysteem en verhoogt de weerstand tegen bacteriële en 
virale infecties. Hierdoor word je minder snel ziek en herstel je sneller in geval van ziekte. 

• Verhoogt de weerstand bij bacteriële en virale infecties 
• Verkleint de kans op griep en verkoudheid 
• Versnelt herstel na ziekte 
• Werkt krachtig en natuurlijk

GRIEP? VERKOUDHEID?
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Digitale hulpmiddelen bij het 
determineren van planten

THEA VAN HOOF | Determineren is in de biologie het ‘op naam brengen’ van een planten- of diersoort: bepalen tot welke 
soort een bepaald exemplaar behoort. Voor het determineren van planten wordt in Nederland gebruik gemaakt van 
één officiële flora: Heukels’ Flora van Nederland (uitgeverij Wolters-Noordhoff, ISBN 900158344X). Werken met deze flora 
is nog niet zo eenvoudig. Eerstejaars biologiestudenten krijgen daarvoor een cursus van een week, net genoeg om de 
basis te leren. Met zelfstudie kan het ook, mits je geduld hebt en goed leest. De flora werkt met zogenaamde dicho-
tome determinatiesleutels: je kiest steeds uit twee opties, waarbij elke optie naar een nieuwe keuze leidt. Dit proces, 
dat leidt tot een complete identificatie, wordt dan ook ‘uitsleutelen’ genoemd. In de praktijk is een 100% betrouwbare 
identificatie echter niet altijd even eenvoudig te verkrijgen. De betrouwbaarheid neemt toe met ervaring in het deter-
mineren en door verschillende determinatiemethoden naast elkaar te gebruiken. Veel oefenen en uitwisselen met 
anderen is aan te raden.

DETERMINEREN OP INTERNET

Het determineren van een plant kan ook met behulp van de web-
site www.soortenbank.nl. Op deze site worden meer dan vijfdui-
zend soorten (dieren, planten en paddenstoelen) beschreven, 
voorzien van foto’s, schematische tekeningen en de moderne, 
accurate naamgeving (zie column op pagina 14). 

Op deze site staat heel veel informatie en een complete determi-
natiesleutel, maar ook een kortere route: identificatie door middel 
van een beperkt aantal kenmerken die je zelf kiest.

Een beknopte flora met vijfhonderd planten is op internet beschik-
baar via www.florakompas.nl en functioneert goed. Ook deze site 
is voorzien van duidelijke foto’s en uitgebreide beschrijvingen. 
Voor wie het determineren wil leren, zijn de determineervideo’s 
interessant. Ze helpen je om vertrouwd te worden met de termi-
nologie en de manier van kijken naar planten in detail. Bovendien 
kun je hier de juiste uitspraak van de wetenschappelijke namen 
horen.

DETERMINEREN MET APPS

Voor gebruik ‘in het veld’ zijn er vele apps verkrijgbaar voor de 
smartphone. We kunnen grofweg onderscheid maken tussen 
twee categorieën: met fotoherkenningssoftware of met een 
determineersleutel. Ik heb er een aantal uitgeprobeerd, met foto’s 
uit mijn eigen kruidentuin.

Wat is deze bloem? (Adrian Benko) is een Nederlandstalige app 
voor plantenliefhebbers, om mee te nemen tijdens een wandeling 
in de natuur. De app laat je zelf determineren aan de hand van 
eenvoudige kenmerken van de plant, zoals kleur van de bloem en 
de vindplaats. In de app zijn 648 planten opgenomen. Helaas geeft 
de app steeds lijsten van maximaal 25 planten waaruit je tenslotte 
toch nog zelf moet kiezen. Dat betekent eindeloos scrollen en 
hopen dat je een goede foto treft. De foto’s geven vaak close-up-
opnamen van de bloem, zonder aanduiding van de afmetingen. 
Dit maakt het erg lastig om verschillende soorten van hetzelfde 
geslacht te onderscheiden. Bovendien zitten er hier en daar nog 

wat kleine foutjes in: zo staat smeerwortel bij de planten met een 
gele bloem.

Verrassend goed en uitgebreid is de app Onkruidherkenning (Onli-
newerft GmbH), voor een snelle herkenning en determinatie van 
onkruiden en grassen in akkerlanden. Aangezien veel genees-
krachtige planten door akkerbouwers als ‘onkruid’ beschouwd 
worden, kan deze app handig zijn. Alle stadia van ontwikkeling 
van de plant worden uitgebreid behandeld. Een akkerbouwer 
wil vaak al in het kiemplantstadium weten met welk onkruid hij 
te maken heeft en deze app maakt dat mogelijk. Ook is er een 
determinatiesleutel die je uiteindelijk naar duidelijke foto’s en uit-
gebreide beschrijvingen leidt. Het is wel van belang dat je thuis 
bent in het jargon van botanisten. In deze app worden 141 planten 
beschreven.

PictureThis (Dana Technology Inc.) is een internationale planteni-
dentificatie-app met fotoherkenningssoftware. Er zijn inmiddels al 
zo’n vijf miljoen gebruikers wereldwijd, waardoor er een enorme 
databank met foto’s is ontstaan. De app is oorspronkelijk ontwik-
keld voor Apple, maar werkt ook goed op een Android-toestel. Na 
het uploaden van een foto volgde razendsnel een identificatie, die 
in vier van de vijf gevallen correct was. Als de app de plant niet 
direct herkent, kun je de vraag voorleggen aan de ‘community’. 
Bij de test leverde dit ook voor de vijfde plant de correcte naam 
op. Wie deze identificatie uiteindelijk heeft uitgevoerd en waar de 
deskundigheid vandaan komt, blijft onduidelijk. 

De hier beschreven apps zijn gratis te downloaden in de appstore.

Auteursgegevens: zie pag. 20
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Taxonologica

     COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | Wij weten-
schappers geven zelf de planten een 
voor- en achternaam en gebruiken die 
onderling. We moeten weinig hebben van 
volksnamen, want daar kan immers van 
alles mee bedoeld worden. Dat doen we 
zelf veel beter. Want we hebben de IC(B)N 
en de IPNI [1]. Niets aan het handje dus?

Taxonomen zijn biologen die gaan over 
de taxons: groepen levende wezens, 
zoals planten en dieren met hun namen, 
geslachten, families, ordes enzovoort. 
Tegenwoordig is dat een onderdeel van 
de (bio)systematiek. Die wetenschap pro-
beert alle bekende planten en dieren in 

een rationeel, op de evolutie gebaseerd, systeem te ordenen. Wat 
ook moet worden geordend, is de chaos in wetenschappelijke 
soortnamen. Deze is ontstaan doordat biologen alsmaar nieuwe 
soorten ontdekken en die sieren met een leuke naam, bijvoor-
beeld die van hun vrouw of leraar, naast hun eigen auteursnaam. 
Niet zelden gebeurt dit terwijl een andere bioloog dat voor die-
zelfde soort ook al deed.

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.

Er zijn op dit moment waarschijnlijk circa 350.000 soorten vaat-
planten (in 14.500 geslachten) op aarde. Nog elk jaar worden er 
circa vijfduizend plantensoorten (en honderd geslachten) ont-
dekt. De reeds ontdekte soorten hebben circa 1,5 miljoen ‘officiële’ 
botanische namen gekregen, dat is dus ongeveer vijf keer zoveel 
namen als er nodig zouden zijn [2]. Regelmatig is dezelfde soort 
vele keren benoemd met synoniemen. Maar ook zijn er meerdere 
soorten met dezelfde naam en er zijn (nog steeds) soorten zon-
der naam. Met ingeburgerde, veel voorkomende spelfouten erbij 
kom je in de wetenschappelijke literatuur ruim drie miljoen bota-
nische namen tegen. Voorzien van circa 37.000 auteursnamen zijn 
er naast synoniemen ook de nodige homoniemen: planten die van 
meerdere auteurs dezelfde soortnaam kregen [3].

We kunnen daar misschien een beetje om lachen, maar het is 
langzamerhand niet meer te verkopen dat er op dit vlak nog 
steeds zoveel onduidelijkheid is. Zelfs wetteksten betreffende de 
bescherming van plantensoorten, dan wel de in voedingsmid-
delen toegestane of verboden planten, bevatten fouten. Bij het 
WHO-centrum voor het monitoren van bijwerkingen van genees-
middelen in Uppsala (UMC) komen meldingen binnen met farma-
ceutische benamingen van planten, die soms lastig te herleiden 
zijn tot de correcte botanische namen. In het UMC-jaarverslag van 

AFBEELDING | De wereldberoemde Zweedse botanicus Carl Linnaeus (1707-1778), met zijn hand rustend op Species Plantarum (het boek waarin hij in 1753 zeer veel planten een geslacht- en 
soortnaam gaf) met daarbij een Linnaeusklokje (Linnaea borealis L.) Foto Wiki cc
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2002 werden in de lijst van planten met gemelde bijwerkingen maar 
liefst in 25% van de gevallen fouten in plantnamen ontdekt [4].

Gelukkig zijn er ook biologen (systematici) aan het werk om recht 
te breien wat krom is. Er worden verre reizen gemaakt, in stof-
fige herbaria worden exemplaren vergeleken en zo worden vele 
‘erkende’ soortnamen tot synoniem verklaard, waardoor uiteinde-
lijk zo’n miljoen namen zullen gaan sneuvelen. De website www.
theplantlist.org  biedt praktische oplossingen. Deze site werd in 
2008 door de botanische tuinen van Missouri en Kew gestart en er 
wordt samengewerkt met alle belangrijke partijen op dit gebied in 
de westerse wereld om tot een complete lijst met correcte bena-
mingen van alle bekende plantsoorten te komen. Vanaf de ver-
nieuwde versie in 2013 wordt deze site ook voor dit tijdschrift veel 
geraadpleegd.

Biologen haalden ook met cladistiek [5] de bezem door een aantal 
oude vertrouwde soort- en familienamen. Dit gebeurde met name 
omdat DNA-onderzoek aantoonde dat de verwantschap van de 
betreffende planten anders was dan voorheen werd aangeno-
men. Dit blijkt ook uit een voorbeeld uit het voor de fytotherapie 
belangrijk geslacht Polygonum. Hiertoe behoren veel medicinale 
soorten zoals Polygonum aviculare L. (varkensgras), P. bistorta L. 
(adderwortel), P. hydropiper L. (waterpeper) en P. cuspidatum Sie-
bold & Zucc (Japanse duizendknoop). Van deze namen is alleen 
die van varkensgras ongewijzigd, maar adderwortel en waterpe-
per zijn respectievelijk Persicaria bistorta (L.) Samp. en Persicaria 
hydropiper (L.) Delarbre geworden, terwijl de Japanse duizend-
knoop voortaan Reynautria japonica Houtt. heet. 

Een plant als ogentroost (voorheen in de farmacie bekend als 
Euphrasia officinalis L.), heeft drie synoniemen. De genoemde 
naam blijft waarschijnlijk niet bestaan, maar zal waarschijnlijk 
veranderd worden in Euphrasia rostkoviana Hayne of in Euphrasia 
stricta J.P.Wolff ex J.F.Lehm. Beide soorten en hun bastaarden zijn 
overigens volgens farmacopees in geneesmiddelen gebruikelijk. 
Ook is de familie van Euphrasia een andere geworden: ze is ver-
huisd van de Scrophulariaceae (helmkruidfamilie) naar de Oroban-
chaceae (bremraapfamilie).

Veel familienamen zijn ook omgegooid. De op uiterlijk georiën-
teerde benamingen zoals Umbelliferae (schermbloemigen) en 
Compositae (samengesteldbloemigen) zijn vervangen door de 
genus-gerelateerde namen Apiaceae en Asteraceae. Namen van 
planten en plantfamilies waar farmacie- en fytotherapiestudenten 
destijds flink op zaten te zwoegen veranderen dus. Is dat erg? 

Zelf vind ik het jammer als de band met het medisch verleden 
van de botanie uit het zicht raakt. De moeder van de botanie is 
de geneesplantenkennis. Oude botanieboeken gaan vooral over 
medicinale planten en de eerste botanische tuinen werden mede 
opgezet voor medische studenten. En nog altijd wordt voor 
wetenschap en klinische praktijk veel inspiratie uit oude kruiden-
boeken gehaald. Steeds meer van deze klassieke werken staan 
online. Over een aantal jaren zullen mensen veel van de plantna-
men die daarin gebruikt worden niet meer herkennen. De vele 
transcripties die in de 20e eeuw gemaakt zijn, zullen niet meer wor-
den begrepen door 21e-eeuwse biologen en fytotherapeuten. Wie 
gaat zich voor een tweede hertaling inzetten? 

[1] ICBN is de International Code of Botanical Nomenclature 
(1905-2011), nu ICNafp (International Code for Nomenclature 
of algae, fungi and plants); www.iapt-taxon.org/nomen/main.
php. Deze Code regelt wereldwijd de eisen voor de formele 
naamgeving van planten. Tussen de betreffende plant zelf en 
het taxon (naam) moet een relatie te leggen zijn, bijvoorbeeld 
via een herbariumexemplaar en een oorspronkelijke, erkende 
(wetenschappelijke) publicatie.

IPNI = International Plant Names Index (www.ipni.org): 
gezaghebbende lijst van erkende formele plantnamen met de 
auteurs en de referentiepublicaties.  
Voor de vele rassen en variëteiten die binnen bepaalde 
economisch belangrijke soorten zijn gekweekt, bestaat sinds 
1952 de ICNCP oftewel de International Code of Nomenclature for 
Cultivated Plants, die de ICN op dit punt aanvult.

[2] De formele plantnaam bestaat uit de geslachtsnaam, gevolgd 
door de soortnaam: Genus species Aut. oftewel Geslacht soort 
Auteur. Bijvoorbeeld: Allium cepa L., Allium porrum L., Allium weisii 
Boiss. Dit zijn de formele namen van respectievelijk ui, prei en een 
exotische looksoort die geen Nederlandse naam heeft. Botanici 
gebruiken graag de Latijnse woorden: geslacht = genus; soort = 
species (afgekort sp.). Meerdere soorten = (ook) species = spp. 

[3] Synoniemen: Er zijn twee of meer namen voor dezelfde plan-
tensoort. Zie de voorbeelden van Polygonum- en Euphrasia-soor-
ten in de column.  Homoniemen: Er zijn twee of meer auteursna-
men aan dezelfde plant gekoppeld met gelijke geslacht- (genus) 

en soort- (species) naam, bijvoorbeeld: Orchis militaris L. (geaccep-
teerde soort) heeft vijf homoniemen, onder meer Orchis militaris 
Puccin. ex Parl., en dat is weer een synoniem van Dactylorhiza 
incarnata subsp. incarnata. 

[4] Enkele andere wantoestanden door Bob Allkin in 2004 
genoemd op www.iplants.org, zijn: 
 
- de IUCN-lijst van bedreigde soorten in Botswana, waarin 16% 
synoniemen staan, de meeste hiervan zijn van heel algemene 
soorten (IUCN = International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources);  
- in de CITES-lijsten en in lijsten van toegestane en verboden 
planten in de wetgeving van diverse landen zijn veel fouten of 
onduidelijkheden aan te wijzen (CITES = Convention on Internatio-
nal Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 

[5] Cladistiek is een analysemethode om evolutionaire relaties te 
bepalen die veel wordt gebruikt in de biosystematiek. Ontwik-
kelingen hierin zijn te volgen op: Stevens, P. F. (2001 onwards). 
Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017. Via: www.
mobot.org/MOBOT/research/APweb; geraadpleegd 30 novem-
ber 2017.

Referenties met toelichting
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Boekbespreking

DE GROENE MIDDELEEUWEN (600-1600):
 DUIZEND JAAR GEBRUIK VAN PLANTEN

THEA VAN HOOF | Nederlandse musea en (universiteits)bibliotheken 
beschikken over een fraaie verzameling middeleeuwse planten-
boeken die in de loop van eeuwen door particuliere verzamelaars 
bijeen zijn gebracht. Het boek De groene middeleeuwen (600-1600) 
- Duizend jaar gebruik van planten licht een aantal van deze boe-
ken uit en beschrijft ze in woord en beeld, met vele prachtige 
afbeeldingen.

Dit boek schetst de historische context van het medische gebruik 
van planten van de klassieke oudheid tot het einde van de mid-
deleeuwen aan de hand van een selectie van bewaard gebleven 
boeken. Daarnaast gaat dit boek uitgebreid in op het gebruik 
van planten als voeding of kleurstof, planten in de literatuur en in 
middeleeuwse boekdecoraties. Met vele verduidelijkende afbeel-
dingen is het een prachtig boek. Voor wie geïnteresseerd is in de 
geschiedenis van de geneeskunde en de ontwikkeling van het 
denken over ziekte en gezondheid, is dit een waardevol boek.

Linda IJpelaar en Claudine A. Chavannes-Mazel 
(redactie): De groene middeleeuwen (600-1600) 
- Duizend jaar gebruik van planten

Ter illustratie zijn in de bijlagen van het boek enkele passages uit 
Herbarium van Apuleius Platonicus (6e eeuw, handschrift) en uit 
Ortus Sanitatis (1497, drukwerk) vertaald.  De besproken kruiden 
zijn Arnoglossa (Plantago major L., weegbree), Hypericum (Hype-
ricum perforatum L.), Artemisia (Artemisia absinthium L.), Mandra-
gora (Mandragora officinarum L.) en Tanacetum (Tanacetum vul-
gare L.). Apuleius Platonicus somt bij weegbree wel 26 recepten 
op, voor zeer uiteenlopende aandoeningen. De schrijvers van 
het boek verbazen zich hierover en nemen het duidelijk niet al te 
serieus, maar veel van deze toepassingen van weegbree zijn ook 
vandaag de dag nog in gebruik. De verschillende auteurs spreken 
ook af en toe hun verbazing uit over de veelzijdigheid die aan de 
planten werd toegedicht. “Verrassend is dat de opgegeven toe-
passingen soms sterk lijken op de werking die de homeopathie 
nog steeds aan bepaalde planten toeschrijft.” Ik krijg de indruk dat 
de auteurs, overwegend kunsthistorici, niet precies het verschil 
kennen tussen homeopathie en kruidengeneeskunde. En waarom 
is het verrassend dat de kennis van duizend jaar geleden vandaag 
de dag nog klopt? Weegbree is in die duizend jaar echt niet veran-
derd. Is men wellicht verrast dat kruiden überhaupt een werking 
zouden kunnen hebben?  

Uitgave: Lecturis, Eindhoven, 2016. 
304 pag. Prijs: € 39,95. 
ISBN 978-94-6226-107-5
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In gesprek met 
NVF-lid Nick Sinke

THEA VAN HOOF | Nick Sinke is samen met zijn vrouw Esther de drijvende kracht achter Biosfeer Groede, een bedrijf dat 
zich bezig houdt met de biologische teelt en verwerking van medicinale planten. Ze produceren tincturen, gemmo’s, 
power juices en basisproducten voor wellness- en voedingsmiddelen. Nick Sinke is teler, producent-groothandelaar 
en levert niet rechtstreeks aan de consument. Ik reisde naar Zeeuws-Vlaanderen waar de zon, de zeelucht en de zware 
kleigrond de teelt bepalen en sprak daar met Nick.

« Hoe ben je in  de kruiden terecht gekomen? »

Als kleine jongen ging ik al met mijn tantes mee om in schorren, 
velden en bossen op zoek te gaan naar planten. Mijn tantes wisten 
daar veel van. Dat gevoel voor planten heb ik dus van jongs af aan 
meegekregen. Zelf hield ik veel van koken en in eerste instantie 
heb ik daar mijn beroep van gemaakt. Na de hogere hotelschool 
heb ik in verschillende hotels gewerkt, eerst als kok, later als mana-
ger. In dat vak heb ik een enorm netwerk opgebouwd en leiding 
gegeven aan grote ondernemingen.

Op mijn vijftigste besloot ik het roer om te gooien en te gaan doen 
wat ik altijd al wilde: kruiden telen. Ik kocht een boerderij waar 
al een kruidenbedrijf gevestigd was en ben begonnen met het 
bedienen van de vaste klanten van het bestaande bedrijf. Dat was 
onvoldoende om van te kunnen leven, dus ben ik gaan uitbreiden 
en nu lever ik aan zo’n zestig ondernemingen. Ik durf te zeggen 
dat er geen apotheek in Nederland is waar onze producten niet 
worden verkocht. We leveren ingrediënten of kant-en-klare pro-
ducten op bestelling. Mijn netwerk uit mijn vorige werkkring 
kwam ook nog goed van pas: ik lever ook extracten voor likeuren 
en frisdranken en verse minigroenten voor restaurants.

« Hoe gaat de productie in haar werk? »

Bij de klassieke tinctuurproductie moet het kruid minimaal drie 
weken in de alcohol trekken. Zo staat het in alle degelijke farma-
copees, waar wij onze werkwijze op baseren. We maken vooral 
gebruik van het Homöopatisches Artzneibuch. De alcohol die we 
gebruiken is een ethanol van biologisch geteelde rogge van far-
maceutische kwaliteit.

AFBEELDING | Nick Sinke

De klassieke bereiding kent haar risico’s. Door de lange produc-
tietijd treden er zowel gewenste als ongewenste processen op. Ik 
ben op zoek gegaan naar verbeterde extractiemethoden. Nu wer-
ken we veel met apparatuur die het mogelijk maakt om een tinc-
tuur te maken binnen één dag. Daarvoor wordt het materiaal eerst 
vers gevriesdroogd. Dat gaat razendsnel en daardoor blijven kleur, 
smaak en geur van de plant mooi behouden. We hebben dus flink 
geïnvesteerd.

“Op mijn vijftigste besloot ik het roer 
om te gooien en te gaan doen wat ik 

altijd al wilde: kruiden telen.”
Biosfeer is geen merk en dat is een bewuste keuze. Het is al bijzon-
der om teler en producent tegelijk te zijn. We steken onze energie 
liever in de bodem, de productie en de kwaliteit van de produc-
ten dan in marketing. De bodem hier is zware zeeklei en heel erg 
vruchtbaar. We houden de bodemvruchtbaarheid in stand met 
plantaardige compost en door de grond zo weinig mogelijk te 
verstoren. Zware kleigrond geeft van nature al weinig problemen 
met zaadonkruiden. Wortelonkruiden hebben we hier gelukkig 
ook nauwelijks en dat proberen we zo te houden door op slimme 
momenten de grond te bewerken en aandacht te besteden aan 
biodiversiteit op het bedrijf.

Iedere plant wordt op zijn eigen juiste moment geoogst en op zijn 
eigen juiste wijze bereid. Bij kruidenbereidingen ga ik nog steeds 
af op kleur, smaak en mondgevoel. Eigenlijk ben ik nog steeds 
aan het koken. Het innemen van een kruid moet aangenaam zijn: 
gevoel, geur en kleur moeten je aanspreken. Deze dingen staan 
ook in het Homöopatisches Artzneibuch beschreven, maar veel 
producenten doen daar niets mee. Zo kan het voorkomen dat een 
goudsbloemproduct niet oranje van kleur is. Dat is bij ons onbe-
staanbaar. Noem het maar de signatuur van al onze recepten.

« Hoe ga je om met wettelijke eisen? »

We kunnen de wetgeving volgen met alle mogelijke certificaten. 
En ook daar hebben we fors in geïnvesteerd. We hebben zelf een 
eenvoudig analyselab, maar laten onze producten ook elders ana-
lyseren. We hanteren uitgebreide protocollen voor iedereen die 
de productieruimte betreedt. De Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit komt hier vaak over de vloer. Elke keer constateren ze 
dat we alles op orde hebben. Klanten geven de voorkeur aan 
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een leverancier die aan alle regels voldoet. Dus hoe meer regels, 
hoe beter het voor ons is: wij onderscheiden ons als producent, 
doordat we aan alle regels kunnen voldoen. Dat is goed voor onze 
concurrentiepositie.

We zijn ook selectief in onze klanten. We willen niet geassocieerd 
worden met dubieuze producten of merken. Dat is een kwestie 
van overleven: we zijn een betrouwbare partner voor onze klan-
ten. Zelf ben ik nog wel eens geneigd om te zwichten voor het 
grote geld, maar dan blijft Esther kritisch: is het duurzaam, staan 
we er achter?

« Wat drijft je? »

Kwaliteit en zuiverheid. Dat zou ook onze drijfveer zijn als we vis 
zouden kweken, om maar iets te noemen. We kweken kruiden 
omdat we daar gek op zijn. Op de website van ons bedrijf hebben 
we het zo verwoord: “Om gezond te blijven, dienen we als mens 
zo veel mogelijk het goede te doen en het slechte te laten.” Met 
onze manier van werken hebben we een langetermijndoel voor 
ogen: hoe ziet de wereld er over twintig jaar uit en wat hebben 
wij daar aan bijgedragen? Je leeft maar één keer. Er is meer in de 
wereld dan eten en een dak boven je hoofd. Je wilt mensen aan 
het denken zetten.

Wet en kwaliteit
Het Juglans regia/nigra-mysterie

THEO VAN ROOIJ | In deze rubriek worden belangrijke wettelijke, 
kwaliteits- en veiligheidsaspecten van fytotherapeutica 
besproken. 

Zowel Juglans regia (walnoot, okkernoot) als Juglans nigra (zwarte 
walnoot) zijn qua werking en ook wettelijk gezien interessant, 
maar ook mysterieus. In de oudheid was al bekend dat veel 
groentes en andere bomen/struiken niet onder walnotenbomen 
konden groeien. Plinius de Oudere beschreef het al: “De schaduw 
van walnotenbomen is gif voor alle planten in haar bereik.” 

Dit fenomeen staat nu bekend onder de naam allelopathie: in 
bijna alle delen van Juglans (blad, schors en vooral in de huls van 
de vrucht) zijn groeiremmende stoffen aanwezig waardoor de 
ontwikkeling van veel andere planten wordt tegengegaan [1]. 
Amerikaanse indianen gebruikten de hulzen van de zwarte wal-
nootvrucht door deze in rivierwater te gooien, waarna de vissen 
vanzelf boven kwamen drijven. Ook was bekend dat paarden 
eerder laminitis (hoefbevangenheid) kregen wanneer er walnoot-
boomschors op de bodem lag. Dat klinkt allemaal nogal onheil-
spellend. Bovendien staat Juglans regia in Nederland op de lijst 

FIG 1 | Regenwater wast het inactieve hydrojuglon-β-glucoside (1,4,5-thrihydroxynaftalin-4-glucoside) 
uit de bladeren en vruchten van de walnootboom. In de grond onder de boom wordt de glucosegroep 
eraf gesplitst en blijft er hydrojuglon over. Door oxidatie ontstaat hieruit juglon, de stof die de groei van 
concurrerende planten remt. Illustratie uit Frohne/Jensen, Systematik des Pflanzenreiches,  Stuttgart 1992

« Wat betekent de NVF voor jou? »

De NVF is een van de weinige ankerpunten die wij hebben in ons 
werk. Een stabiel punt dat fyto uitdraagt. Niet heel strijdbaar, niet 
op de barricaden, maar dat is oké. Zo zijn we zelf ook niet. Wel jam-
mer dat iedereen zo ver weg zit en dat we elkaar zo weinig zien en 
spreken. Ik mis wat contact en steun van de grote bedrijven. Wij 
zitten hier in Zeeuws-Vlaanderen het wiel uit te vinden en ande-
ren doen dat op andere plaatsen ook. Het zou fijn zijn als we dat 
samen kunnen doen: het delen van kennis.

Wat mij betreft hoeven we ons niet bezig te houden met de vraag: 
werkt brandnetel nou wel of niet? Dat is allang vastgesteld en geen 
punt van discussie meer. Hele volksstammen hebben immers over-
leefd met behulp van kruiden. Wat wel een punt van discussie is: 
wat is het beste brandnetelextract? Het gaat vaker mis op kwaliteit. 
Wat dat betreft mogen we met z’n allen de lat best hoger leggen.

« Waar ben je trots op? »

Dat wij er in slagen met ‘on’kruiden in ons bestaan te voorzien, vaste 
banen kunnen bieden en mensen op kunnen leiden. We bouwen 
een kruidenwereld op die steeds groter wordt. Ik ben op mijn vijf-
tigste een kruidenboerderij begonnen en het is nog gelukt ook!  

Auteursgegevens: zie pag. 20
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van verboden planten binnen de Warenwet [2], behalve gelukkig 
de noot en walnotenolie. Dit alles doet vermoeden dat we hier met 
een zeer giftige boom te maken te hebben. Het ligt echter genu-
anceerder. Aan walnoot worden in de traditionele fytotherapie 
ook veel gunstige werkingen toegeschreven zoals een antiparasi-
taire werking en ook uitwendig werd en wordt walnoot toegepast.

JUGLON, EEN BIJZONDER STOFJE

In de 19e eeuw werd de actieve stof juglon (5-hydroxy-1,4-nafto-
chinon) al geïsoleerd uit Juglans regia. Deze verbinding komt voor 
in de hele plant, maar het meest in de huls van de vrucht. Juglans 
nigra bevat hogere juglongehaltes dan Juglans regia. Juglon kan 
als kleurstof worden toegepast (Rembrandt gebruikte de schil 
voor de mooie bruine kleur), maar is ook een herbicide. Juglon is 
slechts in lage gehaltes in Juglans zelf aanwezig, maar de juglon-
concentratie wordt sterk verhoogd door een omzettingsproces 
in de bodem [1], zie figuur 1. Daarom wordt gesproken van de 
juglonpotentie. 

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN 
WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN

2001: Nederland verbiedt Juglans regia (behalve noten en olie) 
vanwege de aanwezigheid van juglon middels het Warenwet-
besluit Kruidenpreparaten [2]. Dit besluit, onder meer voor wat 
betreft Juglans, wordt eveneens in 2001 door de NVF becommen-
tarieerd op wetenschappelijke gronden, eerst in een brief en later 
in het kader van het Regulier Overleg Warenwet, waar de NVF 
samen met andere brancheverenigingen en deskundigen lid van 
is. Onder meer op basis van RIVM-rapporten in 2004 en 2009 [3] 
blijft het ministerie bij haar standpunt. De NVF blijft van mening 
dat het wetenschappelijk onjuist is om Juglans regia-blad te ver-
bieden [4]. Als reactie op dit verbod gaat de branche Juglans nigra 
gebruiken, omdat dit immers niet verboden is in Nederland. Of dit 
vanuit het oogpunt van de veiligheid van de consument wenselijk 
is, is maar de vraag.

In de tussentijd wordt via de Novel Food Catalogue [5] Juglans 
regia-blad door de Europese Commissie toegelaten in voeding en 
voedingssupplementen, met als enige kanttekening dat het net 
als andere noten een allergeen is. In Nederland is hierop tot heden 
niet gereageerd door het Warenwetbesluit aan te passen.

In 2011 publiceert EFSA [6] in haar opinie dat walnoten bijdragen aan 
de verbetering van de elasticiteit van bloedvaten (30 gram per dag). 
De Europese Commissie keurt de gezondheidsclaim goed in 2013.

België, Italië en Frankrijk publiceren in 2013 de zogenaamde BELF-
RIT-lijst van reeds op hun markt zijnde toegelaten planten in voe-
dingssupplementen. Daarin wordt Juglans regia vermeld en er 
staat in dat de bovengrondse delen (noot, huls, blad) mogen wor-
den gebruikt in voedingssupplementen of kruidenpreparaten, 
zonder een vermelding van een maximaal juglongehalte. Italië 
heeft in 2017 een recente versie [7] van deze BELFRIT-lijst genoti-
ficeerd aan de EC.

In 2014 publiceert EMA [8]) een monografie betreffende walnoot-
blad voor traditioneel gebruik (2004/24) voor toepassing op de 
huid, dus alleen bij uitwendig gebruik. EMA stelt dat er wel beden-
kingen zijn bij juglon, maar dat dit slechts in zeer minieme gehal-
tes in het blad voorkomt.

FIG 2 | Blad van Juglans nigra en Juglans regia. Foto Oregon State University

België [9] meldt in 2017 de meest recente update van het Belgi-
sche Koninklijk Besluit Planten dat juist Juglans nigra verboden is; 
Juglans regia is zonder beperkingen toegelaten voor alle boven-
grondse delen. In België worden standaard wetenschappelijk des-
kundigen uit de fytowereld door de overheid geraadpleegd bij de 
besluitvorming. Hierdoor staan de wettelijke normen betreffende 
kruiden in België op een hoger plan dan in Nederland.

CONCLUSIE

In feite zou dit alles voor de Nederlandse overheid voldoende 
moeten zijn om ook in het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten 
de toelaatbaarheid van Juglans regia-blad te heroverwegen. Wan-
neer de EMA noch EC/EFSA bedenkingen hebben bij de veiligheid, 
drie andere EU-landen Juglans regia toelaten en als juist Juglans 
nigra expliciet verboden wordt in België, is het tijd dat VWS en 
het RIVM hun oordeel bijstellen. Maar dan moet het wel meteen 
goed gebeuren en moet dat oordeel dus gebaseerd zijn op weten-
schappelijke feiten. Het beste zou zijn om een maximum aan het 
juglongehalte te stellen zodat er een duidelijke kwaliteitseis is.

 
Ir. Theo van Rooij is voedingskundige en ervaringsdeskundige op het gebied van wet-
telijke aspecten van kruiden, zie www.rivendell.eu. Reacties: theovanrooij@rivendell.eu

REFERENTIES | [1] http://www.uni-goettingen.de/de/chemische+interaktio-
nen+mit+der+umwelt/76560.html [2] Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. De 
eerste versie verscheen in 2001, later zijn diverse wijzigingen aangebracht. Voor de 
actuele versie, zie: http://wetten.overheid.nl [3] www.rivm.nl/bibliotheek/rap-
porten/320011002.pdf [4] Beer BJ. Verslag van het Deskundigen-overleg Gezond-
heidsbevorderende Levensmiddelen (kruidenpreparaten) van het Regulier Overleg 
Warenwet; 3 mei 2005. [5] Novel Food Catalogue: http://ec.europa.eu/food/safety/
novel_food/catalogue/search/public/index.cfm [6] EFSA Journal 2011;9(4):2074 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2011.2074/epdf [7] http://
ec .europa.eu/grow th/tools- databases/tr is/en/search/ ? tr is ac t ion=search.
detail&year=2017&num=276 [8] www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_
library/Herbal_-_Community_herbal_monograph/2014/01/WC500159613.pdf [9] 
www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/
consolidated_version_rd_29_august_1997_v10-02-2017_nl_0.pdf
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Valkruid
(Arnica montana) 

TUINCOLUMN | THEA VAN HOOF | Tijdens 
vakanties in bergachtige streken heb ik 
erg genoten van bloeiend valkruid (Arnica 
montana L.). Vooral in de Vogezen, met 
zijn hoogveen, komen ze massaal voor. 
De plant stond hoog op mijn verlanglijstje 
voor mijn kruidentuin. Valkruid is een zeer 
toepasselijke naam: de plant wordt tradi-
tioneel gebruikt bij kneuzingen en komt 
dus heel goed van pas na een valpartij. Ook 
de naam wolverlei komt voor (in Duitsland 
Bergwohlverleih). In Nederland is valkruid 
zeer zeldzaam geworden, waarschijnlijk als 
gevolg van verlies van geschikte biotopen. 

In mijn kruidentuin in de Achterhoek heb ik een licht zure, veen-
houdende zandgrond, die in theorie geschikt is voor de teelt van 
deze plant. Ik heb vele jaren tevergeefs geëxperimenteerd met 
valkruid, dat ik zelf opkweekte uit zaden uit Oostenrijk en Zwit-
serland. Deze planten overleefden de Nederlandse winters echter 
niet en hun zaad bleek niet kiemkrachtig. Verschillende stand-
plaatsen, met kleine variaties in bodemsamenstelling (meer of 
minder zand, meer of minder kalk), maakten geen verschil. Uitein-
delijk is het wel gelukt met valkruid dat ik kocht bij een kweke-
rij in de buurt: een familiebedrijf waar valkruid al tientallen jaren 
gekweekt wordt. Ook dit bedrijf heeft de ervaring dat het opkwe-
ken van valkruid uit zaad vaak niet goed lukt. Vermeerderen lukt 
het beste door de plant te scheuren. Hierbij maak je gebruik van 
de karakteristieke groeiwijze in wortelrozetten, waarbij vanuit één 
wortel in de loop van de zomer meerdere rozetten groeien. Door 
deze rozetten van elkaar los te knippen en ieder apart, voorzien 

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

AFBEELDING | 
Valkruid (Arnica montana)

van een klein stukje van het wortelgestel, uit te planten, kun je 
deze plant succesvol vermeerderen. In de loop van jaren heb ik zo, 
uitgaande van een enkele plant, uiteindelijk voldoende bedden 
met valkruid verkregen om ervan te oogsten. Om te bepalen welk 
moment in het jaar het meest geschikt is voor het scheuren van 
de planten, heb ik in de winter van 2016-2017 een experimentje 
opgezet. Ik heb een deel gescheurd in september, een deel eind 
oktober en een deel in februari. Het bed dat in februari is geplant, 
leverde de meeste bloemen op. De bloemen pluk ik en verwerk ik 
vers in zalf en massageolie.

Overigens blijft het een lastige plant om te telen, omdat valkruid 
veel natuurlijke vijanden heeft. Zo blijken konijnen verzot op de 
valkruidbedden: ze graven kuiltjes bij de wortels, waardoor de 
planten beschadigd raken of zelfs helemaal uitgegraven wor-
den. Als de planten gaan bloeien (dat gebeurt hier in mei en juni) 
komen de konijnen opnieuw langs, om de bloemen er af te bij-
ten. Gelukkig is het heel eenvoudig om je planten te beschermen 
tegen konijnen: je kunt de bedden volledig bedekken met een 
kap van kippengaas, zodat de konijnen er niet meer bij kunnen. 
Een andere kaper op de kust is de woelmuis, die zijn gangen direct 
onder het grondoppervlak graaft. Hierdoor komen de oppervlak-
kige wortels van de planten in deze gangen te hangen. Zo maken 
ze geen contact meer met de grond en kunnen dus geen water 
opnemen. Bovengronds zie je het plantje dan verwelken en ver-
dorren. Als je er snel bij bent, kun je de losse grond weer aandruk-
ken en de plant daarmee redden, maar de woelmuizen gebruiken 
dezelfde route graag de volgende dag weer. Zo kun je dus bezig 
blijven. Bovendien wordt dit bemoeilijkt door het konijnengaas, 
dat bovengronds de planten moet beschermen. Ik heb moeten 
kiezen tussen twee kwaden: konijnen of woelmuizen. Ik kies er 
voor de planten te beschermen tegen de konijnen en de woelmui-
zen hun gang te laten gaan. Dat kost me elk jaar ongeveer 25% van 
de planten, maar dat is dan maar zo. Ik plant nu bij voorbaat méér 
uit dan ik nodig heb, zodat ik in het oogstseizoen toch voldoende 
bloemen kan plukken. 
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Kletsica
Onbewezen of onzin: Zondag met Lubach

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

In het VPRO-televisieprogramma Zondag met Lubach van 8 okto-
ber 2017 was een item te zien over de vergoeding van alternatieve 
geneeswijzen door zorgverzekeraars. Lubach verklaarde in het 
programma dat hij niet wil meebetalen aan ‘onbewezen ideetjes’, 
zoals hij alternatieve geneeswijzen noemt. Deze uitzending heeft 
veel reacties uitgelokt. 

De VPRO omschrijft Zondag met Lubach als een ‘politiek comedy-
programma met satire’ [1]. Lubach vindt dat de reguliere genees-
kunde bewezen werkzaam is en de alternatieve niet. Hij eindigde 
zijn pleidooi dan ook met het standpunt: “echte geneeskunde en 
onbewezen ideetjes moeten uit elkaar”. Ofwel: alternatieve zorg 
moet uit het zorgpakket en de apotheek, en huisartsen moeten er 
niet naar doorverwijzen [2].

Heel wat fans van dit programma reageerden teleurgesteld op 
deze aflevering, onder andere op Facebook. De kritieken lopen 
uiteen van genuanceerde, onderbouwde uiteenzettingen tot 
beschuldigingen dat Lubach is ‘gekocht’ door ‘Big Pharma’. Cri-
tici zeggen onder andere dat het een ongenuanceerd item was 
en dat het onderwerp eenzijdig, zo niet vooringenomen, belicht 
werd. Hierbij schoffeert Lubach de mensen die gebruik maken van 
alternatieve zorg, met name de hoogopgeleiden [3]. Zij vormen 
namelijk de grootste groep gebruikers van alternatieve genees-
kunde, iets wat Lubach vreemd vindt, want volgens hem zouden 
juist zij in staat moeten zijn om te zien dat alternatieve zorg onzin 
is. Lubach zegt zich zorgen te maken over het misplaatste vertrou-
wen dat deze groep hierin heeft [2]. 

Een argument dat regelmatig in de discussies voorbij komt, is dat 
reguliere medicijnen ook niet altijd een bewezen werking hebben 
en dat er jaarlijks meer doden vallen door reguliere medicatie dan 
door alternatieve zorg. Lubach weet het kaf niet van het koren te 
scheiden en is slecht geïnformeerd. Of zoals een arts het stelt op 
Facebook: “Streven naar een samenwerking tussen regulier en 
complementair staat mijns inziens voorop, niet het tegenwerken 
of ongenuanceerd in een kwaad daglicht stellen!” [3]. Verder is er 
een oproep van een acupunctuurvereniging om te reageren op 

Facebook [4] en is er zelfs een petitie aangemaakt om Lubach ‘van 
de buis af te krijgen’. Dit laatste initiatief is overigens al gesneuveld 
voordat dit goed en wel de lucht in kon gaan [5]. 

Bij tegenstanders van alternatieve zorg werd het idee van Lubach 
met gejuich onthaald. Zij zijn van mening dat alleen zij gezond 
verstand bezitten en logisch kunnen redeneren, en dat aanhan-
gers van de alternatieve geneeskunde een anti-wetenschappelijke 
overtuiging hebben. De Vereniging tegen de Kwakzalverij, die de 
dag voor de uitzending op haar congres een steunbetuiging voor 
haar werk ontving van Lubach in de vorm van een videobood-
schap, juichte het programma toe [6]. HP/DeTijd raadt het aan om 
terug te kijken, want “Lubach haalt ‘kwakzalvers’ van de alterna-
tieve geneeswijzen onderuit” [7]. In België onthaalde de website 
www.nieuws.be deze uitzending ook met applaus [8].

Fytotherapie werd in het programma overigens nergens specifiek 
genoemd, maar kwam wel in het beeldmateriaal naar voren, waar-
door de suggestie werd gewekt dat dit ook bij hun ‘onbewezen 
ideetjes’ hoort. 
 
Heeft de redactie dit zo bedoeld? Zijn ze van mening dat de onder-
bouwing van plantaardige geneesmiddelen niet deugt? Ik stelde 
deze vragen aan de redactie van Zondag met Lubach. Bij monde 
van een communicatieadviseur van de VPRO heeft de redactie 
laten weten “helaas geen tijd te hebben om mee te werken aan 
dit artikel” [9].

Er is heel wat te zeggen over de argumenten uit beide groepen, maar 
wat mij betreft is de ongenuanceerde manier waarop deze discussie 
wordt gevoerd zelfs voor een Kletsica te zout. Onze lezers mogen zelf 
bepalen met hoeveel milligrammen of kilo’s zout deze uitzending 
genomen dient te worden. Want de juiste dosering is belangrijk. En 
die kan nu eenmaal van individu tot individu verschillen.

Drs. M. (Maaike) van Kregten studeerde Latijns-Amerika Studies aan de Universiteit van 
Utrecht en fytotherapie bij Herba Sanitas. Zij is fytotherapeut en lid van de redactie van 
dit tijdschrift. Reacties naar: m.vankregten@yahoo.com.

REFERENTIES | [1] https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach.html [2] https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/kijk/afleveringen/seizoen-7/aflevering-5.html [3]https://www.
facebook.com/zondagmetlubach/photos/a.699896823435396.1073741829.652916114800134/1519822304776173/?type=3&theater [4] http://www.acupunctuur.nl/blog/het-pu-
bliek-lijkt-genoeg-te-krijgen-van-de-eendimensionale-kritiek-op-alternatieve-geneeswijzen [5] https://www.petities.nl/petitions/van-de-buis-af-met-lubach?locale=nl en 
https://www.facebook.com/Van-de-buis-af-met-Lubach-812336085615498/ [6] https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/arjen-lubach-doet-alternatieve-geneeswijzen-in-de-ban/ 
[7] http://www.hpdetijd.nl/2017-10-09/terugkijken-lubach-alternatieve-geneeswijzen/ [8] http://www.nieuws.be/nieuws/Alternatieve_geneeswijzen-zondag_met_Lubach_
(S07)_7bfd3fe0.aspx [9] E-mailwisseling tussen de VPRO en de auteur; 4-12-2017
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VOORGESCHIEDENIS

Vanaf juni 2016 liep het teefje mank met steeds een andere poot. 
De reguliere dierenarts dacht aan een baarmoederontsteking. 
Aansluitend zijn haar eierstokken verwijderd. Tijdens deze ope-
ratie is een ontsteking van de lymfevaten vastgesteld. Ze moest 
daarna vetarm eten, maar ze at en dronk toen erg slecht en is 5 
kg afgevallen. In september 2016 was er een algemeen bloedon-
derzoek gedaan waarbij niet naar Borrelia was gekeken. In okto-
ber 2016 werd er wel bloedonderzoek naar Borrelia gedaan om 
de ziekte van Lyme uit te sluiten. In eerste instantie kwam er niets 
uit, maar nadat het bloed naar Amerika was gestuurd voor onder-
zoek, bleek het wel positief voor Lyme. Tevens werden antilicha-
men gevonden tegen het teken-encephalitisvirus (TBE: tick-born 
encephalitis).  De hond kreeg in januari 2017 een longontsteking en 
kreeg daarom van haar reguliere dierenarts het antibioticum mar-
bofloxacine, naast prednison, waar ze goed van opknapte. Dit was 
nog steeds de medicatie toen ik haar zag. Stoppen met deze medi-
catie lukte niet aangezien de longontsteking dan terugkwam. De 
hond heeft een zwakke achterhand en loopt moeilijk. Ze is eind 
2016 geopereerd aan een patellaluxatie (losse knieschijf) aan één 
kant, maar dat heeft weinig verbetering gebracht. De eigenaresse 
wil de andere kant dan ook niet laten doen. Na de operatie waren 
er koortsaanvallen met spierpijn. Daarvoor heeft ze een keer een 
NSAID (carprofen) gekregen, maar daarvan kreeg ze bloederige 
diarree. De belangrijkste klacht bij de koortsaanvallen is dat ze niet 
wil eten.
De eigenaresse was met deze hond eerder al bij een homeo-
paat geweest die bioresonantietherapie heeft gedaan. Dit leek 
even te helpen, maar vanaf het optreden van de longontsteking 
niet meer. Ondanks al haar klachten is het een pittig hondje dat 
gewoon doorgaat. Ze laat zich de kaas niet van haar brood eten en 
geeft pijn slecht aan. Als ze zich goed voelt, wandelt ze mee met 
een flinke ronde. Ze wil erg graag geknuffeld worden. 

DIAGNOSE EN ANALYSE

De reguliere diagnose voor deze casus was niet helemaal helder. 
Lyme, TBE of een auto-immuunziekte kwamen allemaal in aan-
merking. Vanwege haar slechte nierwaarden, ontstekingsbloed-
beeld, TBE en Borrelia-antilichamen en antinucleaire antistoffen 
(ANA) was het advies euthanasie toen ze bij mij kwam. Aanvullend 
keek ik volgens de TCG (Traditionele Chinese Geneeskunde) naar 
de pols en de tong. De pols was koordvormig en snel, wat duidt 
op hitte, en had een iets glijdend aspect. Een koordpols wijst op 
stress- en leverproblemen. De tong was grijsbleek en iets gezwol-

len. De TCG-diagnose voor deze patiënt was wind-hitte. Koorts 
wijst op hitte en omdat het met vlagen optreedt, wijst dit op wind. 
Het is een deficiënte hitte. Dat wil zeggen: er ligt een tekort aan 
koude (yin-energie) aan ten grondslag. 

BEHANDELPLAN

Omdat ik de indruk had dat de borreliose de belangrijkste oorzaak 
was, heb ik doxycyline voorgeschreven in plaats van marbofloxa-
cine. Daarnaast gaf ik Qing Ying Tang, een Chinese kruidenformule 
tegen hitte ofwel koorts. Ik liet haar daarnaast gewoon doorgaan 
met de prednison-behandeling. 

BELOOP

Haar longontsteking kwam terug en de kruiden deden niet 
genoeg. Haar pols verzwakte iets. Ik heb doxycycline weer ver-
vangen door marbofloxacine; prednison werd ook gecontinueerd. 
Daarnaast liet ik een specifiek kruidenrecept (tinctuur) voor haar 
maken, met als ingrediënten (alles in gelijke delen): Dipsacus ful-
lonum radix, Stevia rebaudiana herba, Echinacea purpurea radix, 
Sambucus nigra flos, Uncaria tomentosa cortex, Cinchona officina-
lis cortex, Populus nigra cortex, Zanthoxylum bungeanum fructus 
en Glycyrrhiza glabra radix.  Hiervan werden tweemaal daags vijf 
druppels door het eten gedaan. Hierop trad enige verbetering op: 
de hond werd vrolijker en wandelde vaker mee. De koortspieken 
zijn in een maand niet terug geweest. Ze bleef ondertussen steeds 
wel nog marbofloxacine en prednison gebruiken.  Door een mis-
verstand is de eigenaresse na een maand gestopt met de kruiden, 
waarna de hond weer verslechterde. Het dier is naar de Universi-
teit Utrecht gebracht, waar een auto-immuunartritis werd vastge-
steld. Daarop is de dosering prednison verhoogd. De bijwerkingen 
daarvan waren echter dusdanig dat de eigenaresse uiteindelijk 
besloot tot euthanasie.

BESCHOUWING

Ik heb kruiden gecombineerd tot een recept met meerdere doel-
stellingen (tabel 1). Drie specifieke Lyme-kruiden, twee weerstand-
verbeteraars, twee kruiden tegen de longontsteking, een kruid 
tegen koorts en een pijnstillend kruid. Glycyrrhiza dient om de 
scherpe kruiden wat te verzachten en in de Chinese geneeskunde 
wordt het ook gebruikt om de verschillende kruiden te harmonise-
ren. Om vanuit de TCG-diagnose ook westerse kruiden te kunnen 
inzetten heb ik gebruik gemaakt van de methode van Jeremy Ross 
[1] naast het klinische TCG-handboek van Bensky [2]. De Lyme-krui-
den heb ik gehaald uit de Lyme-editie van dit tijdschrift in 2017 [3]: 
Dipsacum tegen de spirocheet- en Stevia tegen de cystevorm van 
Borrelia. Uncaria en Echinacea dienen om de weerstand te verho-

N=1
Palliatieve behandeling van een hond met tekenbeetziekte

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

TANNETJE KONING | Regelmatig zie ik in de 
praktijk honden met een complex en 
onvolledig gediagnosticeerd ziekte-
beeld, die regulier eigenlijk zijn opge-
geven. In dit geval gaat het om een coc-
kerspaniël-teefje van vijf jaar oud. Ik zag 
haar op 27 mei 2017 voor het eerst.



23  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 31e jaargang, nr. 1, 2018

gen. Sambucus en Populus werken vooral tegen longontsteking, 
Cinchona tegen koorts en Zanthoxylum tegen pijn. Deze laatste 
zes kruiden zijn bij veel infectieziekten breed inzetbaar. 

CONCLUSIE

Het is belangrijk om bij honden met onbegrepen koorts en kreu-
pelheid te testen op borreliose en andere tekenbeetziektes [4]. De 
inzet van een kruidenrecept met een multitargetwerking lijkt in 
dit specifieke geval palliatief enige verlichting te hebben gegeven.

 

REFERENTIES [1] Ross J. A clinical materia medica: 120 Herbs in Western use. Vista (Cali-
fornia) Eastland Press; 2010. [2] Bensky D, Clavey S, Stöger E. Chinese Herbal Medicine: 
Materia Medica. 3rd ed. ; 2015. [3] Lyme-special Ned Tijds Fytoth 2017, jaargang 29 nr. 
2. Te raadplegen via http://fyto.nl/wp-content/uploads/2017-2.pdf. [4] Hovius KE. 2016. 
The protection of European dogs against infection with Lyme disease spirochaetes. Hfdst 
28 in: Braks MAH, van Wieren SE, Takken W, Sprong H (eds.) Ecology and prevention of 
Lyme borreliosis; Ecology and control of vector-borne diseases Volume 4. Wageningen 
Academic Publishers. DOI 10.3920/978-90-8686-838-4_28.

KRUID EN GEBRUIKTE DEEL TEMPERATUUR (TCG) SMAAK (TCG) WERKING (REFERENTIES)

Dipsacus fullonum L., radix warm Bitter, zoet, scherp Toniseert lever en nieren, tegen stagnatie in de kanalen [2]. Lyme-kruid 
(spier- en gewrichtspijn) [3].

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni herba Lyme-kruid (persisterende vormen) [3]. 

Echinacea purpurea (L.) Moench., radix koel Scherp, bitter, zoet Tegen wind- en longhitte [2].

Sambucus nigra L., flos koel Scherp en bitter Tegen windhitte en longflegma [1].

Uncaria tomentosa (Willd. Ex Schult) DC., 
cortex

koel zoet Lyme-kruid (immuunmodulator) [3].
Chinees: tegen leverhitte, tegen leverwind [2].

Cinchona (Cinchona officinalis L.), cortex koel bitter Klaart hitte, toniseert milt, maag, Qi en bloed [1].

Populus nigra L., cortex neutraal bitter, adstringerend Tegen persisterende pathogenen, toniseert milt en lever Qi [1].

Zanthoxylum bungeanum Maxim., fructus heet scherp, aromatisch, 
bitter

Verwarmt en beweegt Qi en bloed in de kanalen [1].

Glycyrrhiza glabra L., radix neutraal zoet Verzacht de werking en smaak van andere kruiden, bevochtigt longen en 
verwijdert slijm, toniseert nier en milt [1].

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

    

TABEL 1 | Samenstelling van de patiëntspecifieke tinctuur
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Korte berichten

Kruidenmanuscript uit 
1800 online gezet

THEA VAN HOOF | In nummer 2 (2017) van dit tijdschrift besteedden 
we aandacht aan de aanstelling van prof. Tinde van Andel als bij-
zonder hoogleraar Geschiedenis van Botanie en Tuinen aan de 
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit 
Leiden. Tijdens haar oratie bij de aanvaarding van deze leerstoel 
maakte Van Andel haar plannen bekend om de schat aan informa-
tie die in oude herbaria ligt te verstoffen op het internet toegan-
kelijk te maken door hogeresolutiefotografie. Zo kunnen we de 
collecties delen met de wereld zonder de kwetsbare herbaria te 
beschadigen.

In de herfst van 2017 is het onderzoek naar het manuscript Lig-
chaamen uijt het Planten Rijk afgerond. Dit is een gebonden boek 
met handgeschreven Nederlandstalige beschrijvingen van 271 
planten, met uitleg over hoe ze te herkennen, waar en wanneer 
ze gevonden kunnen worden en het medicinale gebruik ervan. 
Dit boek is eigendom van de Artis-bibliotheek. Elke beschrijving 
is voorzien van een transcriptie en vertaling in het Engels en, voor 
zover te achterhalen was, de moderne wetenschappelijke naam van 
de plant. Dit alles is in te zien via https://plantenrijk.wordpress.com.

Kessler in Leiden bijzonder 
hoogleraar in de Botanie

THEA VAN HOOF | Op vrijdag 21 april 2017 sprak prof. dr. Paul Kessler 
zijn inaugurele rede uit bij de aanvaarding van het ambt van bij-
zonder hoogleraar op het gebied van Botanische Tuinen en Bota-
nie van Zuidoost-Azië aan de Universiteit Leiden, onder de titel: 
Alleen maar plantjes verzorgen? In zijn rede ging prof. Kessler uit-
gebreid in op de geschiedenis van de Hortus Botanicus Leiden die 
reeds gesticht is in 1590 en daarmee in feite het oudste museum 
in Nederland is.

In de afgelopen tien jaar zijn in veel Europese landen zware discus-
sies gevoerd over het belang en de noodzaak van het beheren en 
in stand houden van botanische tuinen. In Nederland is een aantal 
botanische tuinen afgescheiden van hun oorspronkelijke universi-
teiten. Dit staat in contrast met de situatie in verschillende andere 
landen, zoals Indonesië en Singapore, waar men begonnen is met 
de ontwikkeling van diverse nieuwe tuinen. De Hortus Botanicus 
Leiden zal zich de komende tien jaar richten op de drie terreinen.

Op de eerste plaats: onderzoek. Onlangs heeft de Hortus geïn-
vesteerd in een nieuw databasesysteem waarmee het mogelijk 

AFBEELDING |  Manuscript Ligchaamen uijt het Planten Rijk. Foto WUR
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Het jaar 2018 is begonnen. Het is weer de tijd van de nieuwe voor-
nemens. Dat vraagt ook om een terugblik op2017. Wat heeft het 
NVF-bestuur voor u als lid en voor de vereniging in 2017 eigenlijk 
bereikt? Terugkijkend kunnen we zeggen: best veel. Hieronder 
volgen enkele belangrijke punten:  
- Er is een NVF-beleidsplan 2017-2020. 
- De nieuwe NVF-statuten en het huishoudelijk reglement zijn 

goedgekeurd. 
- De contacten met de werkgroepen verlopen goed. 
- Het NVF-archief is bekeken en waar nodig opgeschoond en 

gescand. 
- De financiën van de vereniging zijn op orde. 
- Er waren gesprekken met toonaangevende wetenschappers en 

overleg met de NVGO en de NPN, onder meer over de deelname 
aan het ROW en het lidmaatschap van de FMWV. 

- De zichtbaarheid van de NVF is vergroot. Denk daarbij aan de 
deelname aan de MAP-Expo 2017, het congres Goedaardige 
vrouwenkwalen, samen lossen we ze op? op 20 mei 2017 en het 
meewerken aan interviews door leden van de NVF en het bestuur.

- De zichtbaarheid van de NVF in het buitenland is ook toegeno-
men door de inspanningen van de werkgroepen Buitenland en 
Dier en Kruid, onder andere door voordrachten op het Phyto-con-
gres 2017 in Münster. 

- De ESCOP-monografieën zijn beschikbaar gekomen, uitsluitend 
voor de NVF-leden. 

- Tot slot de afgelopen netwerkbijeenkomst: een goed bezochte 
bijeenkomst met een professionele bijdrage van Leane van 
Weereld, Burt Kroes en Edwin Lipperts over interacties van fyto-
therapeutica met reguliere geneesmiddelen. Leden kunnen hun 
presentaties op het besloten gedeelte van onze website bekijken. 

NVF-nieuws 
Van het bestuur

wordt de levende collectie te registreren, beheren en volgen. Zo 
kunnen de collecties worden ingezet als onderzoeksobject voor 
het ontdekken en begrijpen van soortendiversiteit in een regio 
en het in kaart brengen van evolutionaire ontwikkelingen. Voor 
het behoud van bedreigde soorten is een goede registratie van 
belang. Ook wordt onderzoek gedaan naar planteninhoudsstof-
fen en hun metabolieten, waardoor men stoffen hoopt op te spo-
ren die tot nieuwe geneesmiddelen zullen leiden.

De tweede activiteit betreft het onderwijs. De systeemtuin, waarin 
de evolutie van en verwantschappen tussen planten te zien is aan 
de hand van levende voorbeelden, wordt binnenkort aangepast 
in verband met nieuwe inzichten in de taxonomie. Meer hierover: 
zie pagina 14.

Ten derde heeft de Hortus een publiekstaak. Van meet af aan zijn 
er bezoekers in de tuinen geweest om de dynamische, levende 
collectie te bekijken en ervan te genieten. Vorig jaar (2016) trok 
de Hortus 150.000 bezoekers. De komende jaren zal de Hortus, 
samen met achttien partnerorganisaties, betrokken zijn bij een 
Horizon 2020-project van de EU, waarbij het de bedoeling is om 
publiek, wetenschappers, beleidsmakers en industrie samen te 
brengen om het mondiale probleem van voedselzekerheid aan te 
pakken. “We zullen daarom in 2018 diverse activiteiten wijden aan 
het onderwerp voedsel, zoals wetenschapscafés, workshops en 
seminars en een tentoonstelling”, aldus Kessler.

Kava kava terug op 
de Europese markt?

TEDJE VAN ASSELDONK | In het derde nummer van 2016 berichtten wij 
in dit tijdschrift over een mogelijke terugkeer van kava kava-wor-
tel (Piper methysticum) op de Europese markt. Na meldingen van 
leverschade in Duitsland, waar de markt verreweg het grootst 
was, zijn begin van deze eeuw vrijwel alle Europese landen kava 
als Warenwetproduct of kruidengeneesmiddel gaan verbieden, zo 
ook Nederland vanaf 2001. In de VS en in een aantal andere landen 
is kava wel steeds in de markt gebleven. Meer gespecialiseerde 
kwaliteitseisen met bijbehorende controlemogelijkheden heb-
ben het mogelijk gemaakt dat de veiligheid van kava in de markt 
nu beter kan worden geborgd. De vraag is nog of een terugkeer in 
de Warenwet mogelijk is (dit lijkt niet waarschijnlijk in Nederland) 
en of een registratie als Traditioneel Kruidengeneesmiddel via de 
EMA mogelijk wordt in Europa (dit lijkt ook niet waarschijnlijk).

 
BRONNEN | bevraging CBG/EMA en VWS/NVWA; persoonlijke communicatie M. Schmidt 
(Herbresearch); http://dailypost.vu/news/eu-kava-market-on/article_13ed0774-63e3-
5bb0-98ff-50af8330ce0f.html

AFBEELDING |  Kava kava (Piper methysticum). 
Foto Wiki cc Forest & Kim Starr
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WAT WIL HET NVF-BESTUUR IN 2018? 

Vooral uitbreiding van de zichtbaarheid van de NVF en het vinden 
van nieuwe inkomstenbronnen voor een toekomstbestendige 
NVF. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door:

- Zichtbaarheid van de NVF bij de MAP-Expo in het najaar van 
2018 en bijdragen aan het gelijktijdige tweedaagse congres in 
Eindhoven. De titel is er al: Natural products, Solutions for the 
future. 

- De deelname van de NVF aan de organisatie van het congres 
Phytotherapie 2018 begin juni in Wenen, samen met de zuster-
verenigingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 

- De uitbouw van het NVF-netwerk, onder meer met meer actief 
gebruik van sociale media.

- Een grondige herziening van zowel de NVF-website als van de 
infofyto-website.  

- Het introduceren van NVF-bedrijfslidmaatschappen.
- Verder uitvoering geven aan het beleidsplan.

Kansen, verandering en vernieuwing. Daar gaat het volgens het 
bestuur in 2018 om. En het momentum is er. 

Fijn dus dat de werkgroep Scholing is begonnen met de vernieu-
wing van de NVF-onderwijsgids. En mooi dat de Studiegroep Dier 
en Kruid zo goed loopt en dat de werkgroep Telers de handschoen 
oppakt.

Het bestuur gaat er in 2018 voor. U ook? 

Gerben Hoogsteen, 
secretaris bestuur NVF

Van de redactie

Graag zou de redactie van dit tijdschrift meer feedback krijgen 
van u als lezer. Heeft u interessante artikelen gelezen of lezingen 
gehoord over, onderzoek gedaan naar of patiënten geholpen met 
fytotherapie, deel dit dan met uw collega’s door middel van een 
korter of langer bericht. Daar worden we allemaal wijzer van. U 
kunt ook vragen insturen of in andere media zaken opmerken die 
een Kletsica verdienen. 

En natuurlijk horen we ook graag uw reactie als u vindt dat wij de 
plank misslaan. Samen maken we er een prachtig tijdschrift van.
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CurcuWIN™ bevat een natuurlijke curcuminoïden profi el 
van kurkuma
CurcuWIN ™ is een ingekapseld kurkumaextract (95% 
curcuminoïden) middels het gepatenteerde UltraSOL™ 
technologie, ter verbetering van de biologische 
beschikbaarheid. Het beschermt de curcuminoïden beter 
dan andere curcumine producten.

Jäger R et al. Comparati ve absorpti on of curcumin formulati ons. Nutr.J 
2014 Jan 24;13(1):11.

ULTRASOL™ technologie verhoogt de oplosbaarheid en 
biologische beschikbaarheid van voedingsstoff en
•  Zet lipofi ele voedingsstoff en om in water oplosbare 

ingrediënten
•  Verbetert de biologische beschikbaarheid van slecht 

geabsorbeerde voedingsstoff en

Curcumine Ultra
•  Bevat per tablet 100mg curcumine
• Absorpti esnelheid < 60 minuten
• Slechts één tablet per dag
• Geschikt voor vegetariërs

Curcumine Ultra, 60t (genoeg voor 2 maanden) 

€ 61,45

Ook verkrijgbaar:
Turmeric (Curcuma) bevat 475mg curcumine per tablet

60t 

€ 29,90
120t 

€ 55,35
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