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Bestelformulier medicinale paddenstoelen

poeder

tabletten
Assortiment

Eenheid

Prijs*

Gewenste
aantal
invullen

Assortiment

Eenheid

Prijs*

Gewenste
aantal
invullen

agaricus blazei

90 st

€

33,24

...

agaricus blazei

250 g

€ 125,10

...

auricularia

90 st

€

26,82

...

auricularia

250 g

€ 103,50

...

chaga

90 st

€

26,82

...

chaga

250 g

€ 125,10

...

coprinus comatus

90 st

€

26,82

...

coprinus comatus

250 g

€ 103,50

...

cordyceps

90 st

€

33,24

...

cordyceps

250 g

€ 125,10

...

coriolus

90 st

€

26,82

...

coriolus

250 g

€ 103,50

...

hericium

90 st

€

26,82

...

hericium

250 g

€ 103,50

...

hericor

90 st

€

26,82

...

hericor

250 g

€

87,58

...

maitake

90 st

€

26,82

...

maitake

250 g

€ 103,50

...

pleurotus

90 st

€

22,65

...

pleurotus

250 g

€ 103,50

...

polyporus

90 st

€

26,82

...

polyporus

250 g

€ 103,50

...

poria

90 st

€

26,82

...

poria

250 g

€ 103,50

...

reishi/ganoderma

90 st

€

26,82

...

reishi/ganoderma

250 g

€ 103,50

...

shiitake

90 st

€

26,82

...

shiitake

250 g

€ 103,50

...

triton

90 st

€

26,82

...

triton

250 g

€ 103,50

...

Vul het gewenste aantal in op de stippellijn en verstuur/mail het formulier naar de NatuurApotheek

topkwaliteit mycelium en jonge vruchtlichaam

* Alle prijzen zijn patiënt adviesprijzen incl. 6% btw

Wilt u meer inhoudelijke informatie over deze medicinale paddenstoelen? Of over onze betalingscondities voor
behandelaars? Stuur dan uw vraag naar: recepten@natuurapotheek.com

Komt u ook naar het medicinale paddenstoelencongres 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
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Ten geleide
Dit nummer gaat over dermatologische aandoeningen
en wat planten daarvoor kunnen betekenen. Van Kregten
opent met klinisch onderzoek naar fytotherapeutische
uitwendige behandelingen bij psoriasis, onder meer met
aloë. Van Asseldonk bespreekt Centella asiatica, een plant
die in Azië als groente wordt gegeten en daarnaast al drieduizend jaar medicinaal wordt toegepast, onder andere
bij dermatologische aandoeningen.
Naast het thema hebben we ook andere actuele artikelen
voor u. Van Asseldonk en Meyboom geven een overzicht
van de wereldwijd gemelde gevallen van acute allergische reacties bij kinderen door gebruik van geneeskruiden. Hedera helix, Pelargonium spp. en Echinacea purpurea
scoorden hoog.
Amokwandoh heeft voor haar bachelorscriptie in Ghana
onderzocht welke planten daar gebruikt worden in de top
drie van meest voorkomende aandoeningen. Vervolgens
heeft ze door middel van literatuuronderzoek naar de
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onderbouwing van dit gebruik gezocht. Daarnaast heeft
ze een tevredenheidonderzoek onder patiënten gehouden die deze middelen gebruiken.
In nummer vier van vorig jaar publiceerden wij een verslag
van een systematische review en meta-analyse van de toepassing van monnikspeper bij PMS, die was gemaakt door
Verkaik et al. Hoogsteen stelde vragen aan de auteurs, die
zij op hun beurt beantwoordden.
In de rubrieken treft u onder andere een interview met
NVF-lid dr. Wang, de column van Van Asseldonk pleit voor
meer samenwerking tussen NVF en NVGO en Van Rooij
bespreekt de mogelijkheid van contaminatie van kruidentheeën met tropaanalkaloïden.
Wij hopen dat u dit nummer net zo interessant vindt als
wij en zien reacties graag tegemoet.
Maaike van Kregten

Uitwendige toepassing van
planten bij psoriasis vulgaris
MAAIKE VAN KREGTEN | Psoriasis vulgaris is een niet-besmettelijke auto-immuunziekte, die onder andere gepaard gaat met
chronische ontstekingen van de huid. In Nederland komt psoriasis voor bij ongeveer 2 tot 3% van de bevolking. De
symptomen zijn duidelijk begrensde, rode, schilferende plekken, jeuk en pijn. Dit artikel geeft een overzicht van enkele
van de meest recente klinische onderzoeken naar een aantal planten die mogelijk kunnen worden gebruikt bij de
behandeling van deze aandoening: aloë, sint-janskruid, indigo, mahonie, kurkuma en wierook.

patiënten een voortschrijdende afname van
psoriatische laesies, schilfering, erytheem
en infiltratie te zien, waardoor deze patiënten als ‘genezen’ werden beschouwd. Verder was 46,7% van de plaques verbeterd, en
was de PASI-score gedaald van 9.3 tot 2.2. In
de aloëgroep trad bij 83,3% van de patiënten genezing op tegenover 6,6% in de placebogroep. De aloëgroep vertoonde ook een
hoger percentage geheelde plaques (82,8%
versus 7,7% in de placebogroep). Genezing
van de plaques werd tevens bevestigd na
analyse van de biopsies, afgenomen voor
en na de behandeling. Na acht maanden
werden geen gevallen van terugval geconstateerd. Daarnaast werd het middel goed
verdragen [1].

AFBEELDING 1 | Aloë (Aloe sp.)

ALOE VERA (L.) BURM.F. - ALOË
Aloëgel uit het blad heeft een pijn- en jeukstillende, wondgenezende en ontstekingsremmende werking. Een 0,5% aloëcrème op
basis van een 50% ethanolextract is vergeleken met een placebocrème bij 60 patiënten
met lichte tot matig ernstige psoriasis, met
PASI-scores* tussen de 4.8 en 16.7 (mediaan
9.3). De placebo bevatte dezelfde ingrediënten, met uitzondering van het aloë-extract. De patiënten werden verdeeld in
twee groepen en smeerden de aloëcrème
of de placebo drie keer per dag, gedurende
vier weken. Zij werden gedurende zestien
weken eens per week gecontroleerd, en
daarna maandelijks gedurende acht maanden. Na vier weken was bij 45% van alle 60

Patiënten die niet
reageerden
op een standaardbehandeling
hadden wel baat
bij indigo
In een ander onderzoek is bij 75 patiënten
een crème die uit 70% aloëgel bestond vergeleken met een corticosteroïde (0,1% triamcinolonacetonidecrème [TA]). Zij smeerden
twee keer per dag gedurende acht weken.
Na acht weken was de PASI-score gedaald
van 11.6 tot 3.9 (-7.7) in de aloëgroep en
van 10.9 tot 4.3 (-6.6) in de TA-groep. Het
verschil tussen de groepen was statistisch
significant (p = 0,0237). De DLQI-scores**
daalden in beide groepen evenveel. Er
was geen follow-up na acht weken behandeling. Zes patiënten die de aloëcrème

gebruikten, hadden last van een prikkelend gevoel en jeuk, overwegend in de eerste week van de behandeling. Deze studie
laat zien dat aloëcrème voor een aantal
patiënten een goed alternatief kan zijn
voor 0.1% triamcinolonacetonidecrème en
even effectief is in het verbeteren van de
levenskwaliteit bij deze aandoening [2] .

HYPERICUM PERFORATUM
L. - SINT-JANSKRUID
Sint-janskruid zou bij milde tot matig ernstige psoriasis een effect kunnen hebben via een modulerende invloed op
het immuunsysteem [3] . In 2012 is in een
pilotstudie een middel, bestaande uit 5%
sint-janskruidextract in een vette zalfbasis,
getest op tien patiënten met milde psoriasis. De onderzoekers vergeleken het effect
met een placebo, dat bestond uit de zalfbasis zonder sint-janskruid. De patiënten
kregen beide middelen, die zij elk op een
andere kant van hun lichaam smeerden. Dit
gebeurde twee keer per dag, gedurende
een maand. Na vier weken was een duidelijke afname van de roodheid, schilfering en
plaquedikte zichtbaar op de plekken waar
sint-janskruid was toegepast. Geen patiënt
was echter helemaal van alle plekken af. Er
werden geen bijwerkingen gemeld [4] .
In 2017 is deze pilotstudie herhaald met
twaalf patiënten met milde tot matige psoriasis. Ze gebruikten hetzelfde middel als
in de eerste studie. Het doel was om het
effect van uitwendig gebruikt sint-janskruid te onderzoeken op TNFα-niveaus in
psoriatische plaques, in vergelijking met
een placebo. TNFα is een cytokine dat een
belangrijke rol speelt bij ontstekingsprocessen. De conclusie van dit onderzoek was
dat de resultaten overeen kwamen met die

* Psoriasis Area and Severity Index. Met deze methode wordt de ernst van psoriasis bij een patiënt bepaald. De score varieert tussen 0 (geen psoriasis) tot 72 (de
meest ernstige vorm van psoriasis). ** Dermatology Life Quality Index. De DLQI meet de levenskwaliteit van patiënten met een dermatologische aandoening.
De score loopt van 0 -30; hoe hoger de score, hoe slechter de levenskwaliteit.
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van het vorige onderzoek en dat de werking waarschijnlijk (deels) te maken heeft
met een vermindering van de cytokineproductie, waaronder TNFα [3] .

STROBILANTHES SPP. - INDIGO
Indigo is een blauw poeder, geëxtraheerd
uit de stengels en bladeren van onder
andere de Acanthaceae-soorten Strobilanthes formosanus S. Moore en Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze (syn. Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek). Indigo wordt in
de traditionele Chinese geneeskunde door
middel van orale inname toegepast bij verschillende ontstekingsziekten en huidaandoeningen. Orale inname zorgt echter voor
bijwerkingen en de plant heeft een slechte
oplosbaarheid en absorptie. Daarom hebben Lin et al. meerdere klinische onderzoeken gedaan naar de uitwendige toepassing van indigo bij psoriasis. Het eerste
onderzoek vergeleek het gebruik van
de plant met een ‘placebo’, op patiënten
waarvan 5-20% van het lichaamsoppervlak was aangedaan met plaques van
3-10 cm in diameter. De zalf bestond uit
20% indigopoeder (niet gespecificeerd)
in een vette zalf. De placebo bestond uit
dezelfde zalfbasis, zonder het indigopoeder en zonder toevoeging van een blauw
pigment, waardoor de zalf herkenbaar was
als placebo. De dagelijkse behandeling
met indigo gedurende acht weken zorgde
voor een duidelijke afname van schilfering,

roodheid, dikte en het percentage van het
huidoppervlak dat plaques vertoonde, in
vergelijking met de placebo. Deze afname
werd door middel van weefselonderzoek
bevestigd [5] .
In een tweede onderzoek werd de proefopzet herhaald, maar nu met een 10%
indigozalf en gedurende twaalf weken. Het
resultaat was hetzelfde: er werd een duidelijk verschil ten opzichte van de placebo
waargenomen. Daarnaast constateerden
de onderzoekers dat een langere behandeling nog effectiever was in het laten verdwijnen van de plekken. Geen van de 34
patiënten ervoer een verslechtering, terwijl bij 25 (74%) van hen de plekken geheel
of gedeeltelijk verdwenen. Deze studie
werd uitgevoerd bij patiënten die niet reageerden op een standaardbehandeling.
De behandeling met indigo had bij deze
groep wel effect [6] .
In het derde onderzoek werd een Strobilanthes-zalf gebruikt waarin geen blauwe
kleurstof zat. Deze werd vergeleken met
de eerder onderzochte zalf. Indigo is namelijke een sterke kleurstof en maakt duidelijke vlekken op huid en kleding. In deze
gezuiverde versie hadden de onderzoekers
de blauwe kleurstof uit de zalf gehaald.
Aan dit onderzoek deden 35 patiënten
mee met milde of matige, symmetrische
psoriasis aan beide kanten van het lichaam.
De deelnemers smeerden de gezuiverde

zalf op de aangedane plekken aan de
ene kant en de ongezuiverde zalf aan de
andere kant van hun lichaam. Beide zalven
werkten even goed en gaven ruim 74%
verbetering, waarbij 66-69% van de plekken (nagenoeg) verdween. De gezuiverde
en de ruwe zalf bevatte 105 respectievelijk 138 µg indirubin per gram zalf. Indirubin wordt beschouwd als de belangrijkste
actieve stof in indigo [7] . In alle onderzoeken werden bijwerkingen gemeld zoals
jeuk en roodheid, die echter na een paar
dagen over gingen.
In een recenter, tevens het eerste dubbelblinde onderzoek uit 2017 werd voor het
eerst een echte placebo gebruikt, dat wil
zeggen een placebozalf die qua kleur niet
te onderscheiden was van de indigozalf [8] .
In dit onderzoek smeerden 23 patiënten
met matig ernstige psoriasis een indigozalf
(16 patiënten) of placebozalf (7 patiënten)
twee keer per dag gedurende acht weken
op de plaques. De zalf was gemaakt van
een 1:10-mengsel van verpoederde bovengrondse delen van S. cusia in een vette
zalfbasis. In de placebo werd de indigo vervangen door blauwe kleurstoffen. Na acht
weken waren er significante verbeteringen
in de PASI-score van de indigogroep: 56,3%
van de patiënten vertoonde 75% verbetering in vergelijking met de placebo (0,0%).
Dit effect werd bevestigd aan de hand van
biopsies [8] .
In 2018 is een onderzoek gepubliceerd dat
indigozalven met verschillende concentraties indirubin, het veronderstelde actieve
ingrediënt van indigo, vergelijkt [9] . Er werd
gebruik gemaakt van een extract van S.
cusia waaruit de blauwe kleurstof was verwijderd. 98 psoriasispatiënten bij wie minder dan 20% van het lichaamsoppervlak
was aangetast, werden verdeeld over vier
groepen. Zij smeerden tweemaal daags
gedurende acht weken een zalf met respectievelijk 200, 100, 50 of 10 µg indirubin
per gram zalf. Het middel werd goed verdragen en de patiënten die de zalf met 200
µg/g indirubin gebruikten, vertoonden de
grootste afname in de PASI-score (69,2%).

BERBERIS AQUIFOLIUM PURSH (SYN.
MAHONIA AQUIFOLIUM) - MAHONIE

AFBEELDING 2 | Mahonie (Berberis aquifolium)
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Een extract van de bast van mahonie wordt
in de Noord-Amerikaanse traditionele
geneeskunde gebruikt bij dermatologische aandoeningen. De werkzame stoffen
zijn waarschijnlijk berberine, berbamine
en oxyacanthine. Deze stoffen behoren
tot de klasse van de alkaloïden en hebben

in andere onderzoeken een ontstekingsremmende werking laten zien [10] . Uit in
vitro-experimenten is gebleken dat een
mahonie-extract ontstekingsremmende
werking heeft op het cyclooxygenase- en
lipoxygenase-metabolisme.
Daarnaast
is gebleken dat berberine de proliferatie
van granulocyten remt [11]. Deze witte
bloedcellen spelen een belangrijke rol bij
ontstekingsprocessen.
Een mahoniecrème is vergeleken met ditranol (een celgroeiremmend hydroxy-anthron) bij 49 patiënten. Zij smeerden driemaal daags het mahoniepreparaat, of één
keer per dag ditranol. Na vier weken was
er een duidelijke afname van de roodheid
te zien door beide behandelingen. Ditranol leek echter wel wat beter te werken
dan het mahoniepreparaat. Er is geen verdere informatie over de exacte samenstelling van de gebruikte mahoniecrème [11].
Gulliver en Donsky bespreken de resultaten van drie open label-onderzoeken met
mahonie. In het eerste onderzoek werd
een mahoniecrème getest op veiligheid.
Gedurende twaalf weken werden 39 patiënten behandeld. Na vier weken was er
een significante verbetering te zien in
de PASI-score en de DLQI. Dit hield een
maand na de behandeling aan.
Aan een tweede onderzoek deden 32 patiënten met lichte tot matig ernstige psoriasis mee. Een mahoniecrème werd vergeleken met een calcipotriolcrème gedurende
zes maanden. Calcipotriol is een verbinding die afgeleid is van vitamine D en remt
de celdeling van de opperhuid, die bij psoriasis sterk verhoogd is. Van de patiënten
vond 84% de behandeling met mahonie
goed tot uitstekend. Wanneer het middel
vergeleken werd met de standaardbehandeling (calcipotriol), gaf 63% van de patiënten aan dat de mahoniecrème net zo
goed of zelfs beter werkte.
Het derde onderzoek betrof 33 patiënten met lichte tot matig ernstige, bilaterale psoriasis. Het onderzoek duurde een
maand, maar na een week behandelen
was er al verbetering te zien, waarbij de
kant van het lichaam waar de mahoniecrème op was gesmeerd evenveel of meer
verbetering te zien gaf dan de kant met de
crèmebasis zonder mahonie. De exacte
samenstelling van de mahoniezalf in deze
studies is niet vermeld [12].
Wiesenauer en Ludtke voerden een placebogecontroleerde studie uit. Een groep

van 82 patiënten met allerlei gradaties van
bilaterale psoriasis smeerde verumzalf op
de ene en placebo op de andere kant van
hun lichaam. Meer dan de helft (54,1%)
van deze patiënten had ernstige psoriasis en 36,5% had matig ernstige psoriasis.
De verumzalf bestond uit 10% extract
van mahoniebast in een vette zalfbasis.
De placebo bestond uit alleen de basiszalf. Gedurende gemiddeld vier weken
brachten de patiënten de zalven twee tot
drie keer per dag aan en ’s nachts bedekten ze de plekken met een zalfverband.
Vergeleken met de placebogroep vertoonde de verumgroep een significante
verbetering. Er waren echter wel individuele verschillen: bij sommige patiënten
waren de resultaten erg goed, anderen
ervoeren weinig of geen verbetering. De
mahoniezalf leek het meest werkzaam
bij matig-ernstige psoriasis. De meest
voorkomende bijwerkingen van mahonie
waren plaatselijke irritatie, huiduitslag en
een brandend gevoel wanneer de crème
werd aangebracht [10] .

ANDERE KLINISCHE STUDIES
Bovengenoemde planten zijn niet de enige
die onderzocht zijn op hun effectiviteit bij
de behandeling van psoriasis. Zo bleek
uit een onderzoek van Sarafian et al. dat
een alcohol-waterextract van kurkuma
(Curcuma longa), verwerkt in een gel, duidelijk positieve effecten teweeg bracht bij 34
psoriasispatiënten die gedurende negen
weken deze kurkumagel gebruikten [13] .
Wierook (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr)
bleek ook effectief te zijn bij de behandeling van psoriasis. Togni et al. toonden aan
dat een zalf met daarin 0,5% wierookextract de schilfering en roodheid van de
aangetaste huid van patiënten met psoriasis significant deed afnemen [14] .

CONCLUSIE
Alle hier besproken planten hebben werkzaamheid bij psoriasis vulgaris laten zien.
Er zijn veelbelovende aanwijzingen dat
bepaalde uitwendig toegepaste planten
voor psoriasispatiënten meer tot veel
meer kunnen betekenen dan een neutraal
smeersel, hoewel klinisch onderzoek naar
de effectiviteit hiervan nog beperkt is.
Om de fytotherapeutische toepassingen
voor patiënten te optimaliseren, zou er
meer bekend moeten worden over kwaliteitseisen, concentratie, behandelduur en
de juiste toedieningsvormen. De gemelde
bijwerkingen zoals droge huid, prikkelend
gevoel en jeuk, zouden wellicht verhol-

pen kunnen worden door (meer) emoliënten aan een product toe te voegen.

Drs. M. (Maaike) van Kregten studeerde Latijns-Amerika
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dit tijdschrift. Reacties naar: m.vankregten@yahoo.com.
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Centella asiatica: cosmetisch ingrediënt
of kruidengeneesmiddel?
TEDJE VAN ASSELDONK | Het bescheiden waterplantje Centella asiatica (L.) Urb., beter bekend als Gotu Kola, wordt in Nederland
ook wel Aziatische waternavel genoemd (fig. 1). Het is een meerjarige moerasplant uit de schermbloemenfamilie die in
tropische gebieden voorkomt. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij veel andere schermbloemen zoals venkel, anijs
en koriander, worden geen aromatische zaden toegepast. De bladeren worden in de keuken gebruikt; het blad of de
hele plant wordt medicinaal gebruikt, vooral in wondzalven. Veel onderzoek is gedaan met extracten die puur uit de
saponinenfractie bestaan. Deze zijn echter volgens het EMA-HMPC* geen kruidengeneesmiddelen meer.

EEN LANGE HISTORIE
Gotu Kola wordt in Oost-Azië al drieduizend jaar toegepast bij vrijwel alle huidaandoeningen, van psoriasis tot jeugdpuistjes. Daarnaast gold en geldt het
kruid ook voor inwendig gebruik als een
panacee, onder meer bij astma, bronchitis, geheugenverlies, angst, maagzweren
en stress. Het wordt tevens in veel landen
als groente gegeten. In de zeventiende
eeuw werd in de Nederlandse koloniën
de verkoop van het kruid voor medicinaal
gebruik opgetekend en in de negentiende
eeuw werd het opgenomen in de Indiase
farmacopee. Vanaf 1884 staat het kruid
beschreven in de Franse farmacopee en
het werd ook in het Duitse Homöopathisches Arzneibuch (1898) opgenomen. Rationeel en algemeen bekend werd in de twintigste eeuw het gebruik ter bevordering
van de wondgenezing en de toepassing
tegen striae, chronische veneuze insufficiëntie (CVI) en spataderen [5] .
Deze plant zou potentieel een interessante en gemakkelijke (bij)teelt voor
Nederlandse kastelers kunnen zijn, bijvoorbeeld in watertanks of -goten in verwarmde kassen [6].

INDICATIE EN DOSERING
Inwendig:
ESCOP geeft enkel CVI en spataderen
als indicatie voor inwendig gebruik [3] .
De WHO noemt ook stressgeïnduceerde
maagdarmzweren als een indicatie die
wordt ondersteund door klinische studies. De dosering voor inwendig gebruik
van het kruid is 1-2 g/dag. Dat wil zeggen
3 x daags 0,33-0,68 g gedroogd kruid als

AFBEELDING 1 | Aziatische waternavel (Centella asiatica). Foto wiki CC Likhitha Lily

aftreksel of vergelijkbaar [2] of aftreksel van
0,6 g maximaal 4 x daags [3] .
Uitwendig:
De indicatie wondgenezing wordt ondersteund door de WHO en de ESCOP-monografie [2,3] . Voor uitwendig gebruik worden
doorgaans zalven met 1% asiaticosiden
gebruikt (zie kader). Deze geïsoleerde
inhoudsstoffen worden verwerkt in een
zalf, net zoals dat gebeurt met allantoïne
(uit smeerwortel) en bisabolol (uit kamille).

ONDERZOEK IN VITRO EN IN VIVO
Gotu Kola is een van de meest onderzochte
Aziatische planten. Het kruid heeft in vitro
effecten laten zien in relatie tot sedatieve,
analgetische, antidepressieve, antibiotische, antivirale, cytotoxische en immuun-

modulerende werking, aldus Brinkhaus
[5] , die hierbij ook Nederlands onderzoek
betrok van het toenmalige team van professor Labadie. Extracten van het kruid en
vooral die van de wortels vertonen zeer
hoge antioxidatieve waardes [4] .
Bij in vivo-onderzoeken zijn veel diermodellen voor stressgeïnduceerde maagdarmzweren en uiteraard wondgenezing bij
ratten ingezet. Deze studies zijn vrijwel
allemaal gedaan met TECA (zie kader). Zo
is bij brandwonden vastgesteld dat asiaticoside de productie van diverse cytokinen
in de omgeving van de wond beïnvloedt.
Onder meer de productie van de vasculaire
endotheliale groeifactor (VEGF) en de collageensynthese stijgen [7].

* De EMA (European Medicines Agency), voorheen EMEA , is de Europese geneesmiddelen autoriteit; het HMPC (Committee on Herbal Medicinal Products) is de
EMA-commissie die verantwoordelijk is voor het verzamelen en beoordelen van de gegevens over geneesmiddelen.
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Asiaticoside, saponinenfractie en TECA
C. asiatica bevat circa 0,1% vluchtige olie en
daarnaast ook flavonen en sesquiterpenen,
maar de werkzaamheid van de plant wordt
vooral toegeschreven aan de inhoudstoffen asiaticoside en madecassoside. Dit zijn
saponineglycosiden van asiatic-, respectievelijk madecassictriterpeenzuur (pentacyclische triterpenen, fig. 1). Deze saponinen
kunnen 1 tot 8% van het drooggewicht
van Gotu Kola uitmaken [1]; de kwaliteitseis
voor preparaten is minimaal 2% [2] of 6%
[3] . In 1938 werd in Frankrijk voor het eerst
de saponinenfractie geïsoleerd en vanaf
1941 werden droogextracten hiervan in
Europa verkocht. Het meeste farmacologisch onderzoek is gedaan aan TECA (Titra-

ted C. asiatica Extract), dat ook als asiaticoside of Madecassol® wordt verkocht en dat
veel in cosmetica wordt gebruikt. Er zijn
ook andere handelsbenamingen en afkortingen in gebruik voor sterk gezuiverde
extracten zoals TTFCA, TTF, CATTF, TFGK
en ETCA. Al deze producten bestaan voor
100% uit één, twee of drie verbindingen uit
figuur 1 [4] .

In India en in Iran zijn succesvol zogenaamde doolhoftesten met muizen gedaan
(met een tot poeder ingedampt totaalextract) in verband met een eventuele toepassing bij de ziekte van Alzheimer [3,8].

basis) bij zeven psoriasispatiënten gaf een
enorme verbetering te zien. Deze studie
was echter klein en zonder controlegroep
[4] .

Met het totaalextract (een Ayurvedisch
preparaat) werd een oriënterende placebo-gecontroleerde
humane
studie
gedaan. De zogenaamde akoestische
schrikrespons werd hier als maat voor
angstreductie gebruikt. Voordat tijdens het
experiment onverwachts een hard geluid
werd afgespeeld, werd een glas met een
oplossing van gedroogd, gemalen kruid
(12 g) gegeven. Op zowel 30 als 60 minuten
na toediening was de schrikrespons op het
geluid minder heftig. Of dit klinische betekenis heeft is nog onbekend [4] .
Een dubbelblinde, gerandomiseerde klinische studie (RCT) met 28 vrijwilligers die
twee maanden een totaalextract slikten
(250, 500 of 750 g) liet bij gebruik van de
hoogste dosis verbetering zien van het
werkgeheugen en de stemming (gemeten
met respectievelijk computertesten en een
visueel analoge schaal) na 1 en 2 maanden
behandeling [4] .

KLINISCHE STUDIES
Vrijwel alle klinische studies voor inwendig gebruik betreffen CVI. Zes RCT’s gaven
een positieve uitkomst zonder noemenswaardige bijwerkingen. Al deze studies
zijn gedaan met de geïsoleerde saponinen
[3,4] . Een klinische studie naar uitwendig
gebruik van het totaalextract (1:5, water-

FIGUUR 1 | Centella-structuren

De saponinenfractie van Centella asiatica bestaat
uit verschillende triterpenen en hun glycosiden.
De exacte stofnaam hangt af van de invulling van
de plaatsen R1 en R2 aan de basisstructuur (de
glucosiden hebben suikers op de R2-plaats).
Bron: Chromatographia (2016) 79:727–39.

TOEPASSINGEN IN DE COSMETICA
In de EU-database CosIng zijn asiaticoside
en madecassoside als cosmetica-ingrediënten opgenomen. De functie van asiaticoside is huidverzorging, antioxidant en
parfumering; madecassoside heeft alleen
de eerste twee functies. C. asiatica wordt
in 17 ingrediënten vermeld. Het gaat om
extracten van verschillende plantdelen,
al dan niet uit weefselkweek (celcultuur)
gewonnen. Daarnaast zijn er twee gefermenteerde varianten (met Aspargillus en
met Lactobacillus) en twee met een zevental andere kruiden gecombineerde extracten. De functies worden heel verschillend
omschreven: het hydrolaat (water) en het
callusmedia-extract worden bijvoorbeeld
alleen als huidverzorgend omschreven,
terwijl het met Aspargillus gefermenteerde extract daarnaast ook verzachtend,
huidbeschermend en antioxidatief wordt
genoemd. Het callus-celcultuurextract
wordt als antibiotisch, antioxidatief, vochtregulerend, haarverzorgend en huidbeschermend beschreven [9] .
In de cosmeticawereld zijn de ingrediënten
geliefd in producten voor de behandeling
van cellulitis, striae en door zonlicht verouderde huid. Voor het werkingsmechanisme wordt gekeken naar de studies uit
het onderzoek naar wondgenezing: het stimuleren van de proliferatie van fibroblas-

ten, de toegenomen fibronectine- en collageensynthese en verbeterde elasticiteit
van de (nieuwgevormde) huid. Daarnaast
is er nog de ontstekingsremmende en littekenvoorkomende werking in samenhang
met de antioxidatieve eigenschappen.
Gebleken is dat asiaticoside zorgt voor
meer VEGF-productie en de fosforylering
van enkele Smad-eiwitten, die daardoor
kunnen binden aan de receptoren van de
cytokine TGF-β (Transforming GroeiFactor
β). Zo induceert deze stof de type-I-collageensynthese (die bij veroudering sterk
vermindert) in fibroblastcellen in de menselijke huid. [7] .
Een RCT met 20 vrouwen (45-60 jaar)
bevestigde de werkzaamheid van een
crème met 0,1% madecassoside samen
met 5% vitamine C. Deze crème werd
gedurende 6 maanden toegepast. De stevigheid, elasticiteit en het vochtgehalte
van de huid (biometrologisch getest) was
daarna significant verbeterd ten opzichte
van de controlegroep. Overigens heeft ook
vitamine C vastgestelde positieve effecten op verouderende huid, via stimulatie
van collageensynthese en remming van
de matrixmetalloproteïnase-enzymen die
collageen laten degraderen. In verouderde
huid is vaak ook veel minder vitamine C in
de weefsels aanwezig. De twee componenten vullen elkaar daarom goed aan [7] .
Een andere combinatie in een crème is
Centella (TECA), vitamine E en collageen/
elastine-hydrolaat. 100 zwangere vrouwen
(50 in de placebogroep) brachten dagelijks
de crème aan op borst, onderlijf, billen en

Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 31e jaargang, nr. 2, 2018

9

heupen. In beide groepen voltooide circa
80% de studie (3 maanden). Er was een
duidelijk preventief effect van de crème
zichtbaar op de ontwikkeling van striae:
in de placebogroep vertoonden 22 vrouwen striae, en in de verumgroep slechts
14 vrouwen. Daarbij kwam dat de gemiddeld gescoorde ernst van de striae 2,13
was bij de placebogroep en 1,42 bij de
verumgroep [5,7] .
Op het gebied van cellulitis zijn ook studies gedaan met inwendig gebruik van de
saponinen. Er is bijvoorbeeld een orale toepassing van 60 mg droogextract per dag,
bij 35 mensen getest. Na 90 dagen werd de
grootte van de adipocyten (vetcellen) op
dij en schouder geëvalueerd. Deze cellen
waren inderdaad kleiner geworden; vooral
op de dij was er een groot verschil met de
placebogroep. In een andere studie met
65 personen werd TECA gedurende 120
dagen viermaal daags oraal toegepast. In
dit geval werd het gebruik met een dieet
gecombineerd. Bij 58% van de deelnemers
was verbetering te zien; dat was bij alleen
het dieet slechts bij 2% het geval [7] .

VEILIGHEID
Attentie is geboden bij patiënten die allergisch zijn voor planten uit de schermbloemenfamilie [2,3,10] . Bij zwangerschap en
borstvoeding wordt het kruid door ESCOP
afgeraden omdat er geen gegevens over
bekend zijn [3] . Volgens Mills zijn er bij
normaal gebruik echter nooit problemen
vastgesteld.
Alhoewel Bengalen het kruid als voorbehoedmiddel gebruiken, kon deze werking
bij proefdieren helemaal niet bevestigd
worden. Wel waarschuwt Mills attent te
zijn op algemene saponinenproblemen,
zoals bij maagirritatie en coeliakie [10] . EMA
meldt drie gevallen van leverschade in
Griekenland na oraal gebruik [4] .
In zowel cosmetica als wondgeneesmiddelen is vaak sprake van toepassing van
TECA of vergelijkbare extracten. Van dit
product zijn enkele gevallen van allergische contactdermatitis bekend [3] . Het is
gebleken dat hoge concentraties TECA de
angiogenese (aanleg van bloedvaten) kunnen bevorderen. Dit kan in theorie (huid)
kankerbevorderend zijn. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het opzetten van
klinische studies [11] .

ling gemaakt van 9 van C. asiatica afgeleide
cosmetica-ingrediënten en hebben deze
veilig verklaard [12] .

VETERINAIR
In een aantal wondmiddelen voor de veterinaire sector wordt Centella asiatica toegepast, vaak in combinatie met andere
extracten of etherische olie zoals van
Lavandula angustifolia, Melaleuca viridiflora, Hamamelis virginiana of Thymus officinalis. De EMEA heeft in 1999 het product
voor topicale toepassingen bij dieren toegelaten en vastgesteld dat hiervoor geen
maximale residulimiet (MRL-waarde) hoeft
te worden vastgesteld [13] . De MRL-vaststelling, die verplicht is voor diergeneesmiddelen bij productiedieren, geldt niet
voor een aantal kruidentincturen. Dit
betreft meestal homeopatische oertincturen, die uitwendig worden toegepast of bij
inwendig gebruik sterk verdund zijn.

EMA-HMPC-STANDPUNT
Omdat er tijdens de productie van het
TECA geïsoleerde asiaticosiden worden
toegevoegd aan een Centella asiatica-extract, voldoet dit extract volgens de EMAHMPC niet aan de wettelijke definitie van
een kruidengeneesmiddel. De HMPC kon
geen andere Centella-preparaten vinden
die al meer dan 30 jaar in medisch gebruik
zijn (waarvan 15 jaar in de EU). Daarom
heeft de HMPC geconcludeerd dat er voor
deze plant (nog) geen Europese monografie gemaakt kan worden [14] . Hierop is door
een belanghebbende gereageerd met een
verwijzing naar inwendige en uitwendige
toepassingen van de thee die zijn beschreven in Mrs Grieve’s handboek (een Engels
standaardwerk uit 1931) en door de British
Herbal Medicines Agency die ook weer de
Franse en Duitse bronnen noemt. Volgens de
HMPC tonen deze bronnen echter niet aan
dat genoemde Centella-preparaten in de EU
daadwerkelijk medisch zijn gebruikt [15].
In de Novel Food-catalogus heeft C. asiatica
een groen vinkje, dat betekent dat de plant
al vóór 1997 in de EU in de handel was voor
consumptie [16] .

Cosmetische ingrediëntenexperts in de VS
hebben in 2015 een veiligheidsbeoorde-
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DISCUSSIE EN CONCLUSIE
De toepassing van Gotu Kola in Europa is
nu formeel beperkt tot cosmetica, veterinaire wondzalven en homeopathische
bereidingen. Zij zou echter voor patiënten
met bijvoorbeeld CVI-, stressgerelateerde
of huidklachten meer kunnen betekenen.
Het is jammer dat de HMPC nog geen
monografie kan afgeven voor dit interessante kruid. Het moet toch mogelijk zijn
om via de vele voorschrijvers op het gebied
van Aziatische kruidengeneeswijzen (zoals
de traditionele Chinese geneeswijze en de
Ayurveda) die al tientallen jaren in Europa
hun beroep uitoefenen, aan de benodigde
data te komen.

Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk is lid van de redactie
van dit tijdschrift. Zie pag.23
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Acute allergische reacties op
kruidenpreparaten bij kinderen
TEDJE VAN ASSELDONK EN RONALD MEYBOOM | Onderzoekers uit een drietal Europese landen hebben recentelijk een overzicht
gemaakt van de wereldwijd gemelde gevallen van acute allergische reacties bij gebruik van geneeskruiden door kinderen [1]. Zij maakten hierbij gebruik van de internationale gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die zijn
opgeslagen in de database van het Uppsala Monitoring Centre (UMC) in Zweden. Dit UMC ontvangt van de samenwerkende landelijke farmacovigilantiecentra in de wereld meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen.
Het UMC besteedt bij de monitoring van
bijwerkingen van geneesmiddelen ook
aandacht aan de registratie van bijwerkingen van kruidenpreparaten. Ook de
in Nederland gemelde bijwerkingen via
Lareb en IVM [2] worden in deze database
opgenomen. Dit betreft de laatste jaren –
naast geregistreerde kruidengeneesmiddelen – ook voedingssupplementen met
kruiden: de zogenaamde botanicals.
Voor dit onderzoek werden de meldingen
over kruidenpreparaten van de jaren 19682014 in de WHO-VigiBase opgevraagd die
betrekking hadden op kinderen van 0-17
jaar. Dit waren er 2646; hierbij werden
14.860 symptomen gemeld. Hieruit is een
selectie gemaakt van alle symptomen die
kunnen duiden op acute overgevoeligheid (angioedeem, urticaria of vergelijkbaar exantheem, allergie, bronchospasme,
anafylactische reacties, enzovoort), die
binnen 24 uur optraden en die zeker, waarschijnlijk of mogelijk aan de verstrekte kruiden konden worden toegeschreven. Het
betrof hier 79 meldingen. Nadere analyse
hiervan liet zien dat het in 51,4% van de
gevallen om een complexpreparaat ging.
Het enkelvoudige geneeskruid dat het
meest voorkwam was Hedera helix met
15% en daarna volgde Echinacea purpurea
met 5,6%. Bij de complexen waren belangrijke ingrediënten Pelargonium spp. (20%)
en Elettaria cardamomum, Zingiber officinale en Capsicum annuum (alle 18,2%). Het
ging hierbij doorgaans (75,9%) om orale
medicatie.
Eerdere studies van Ernst en Black [3,4] hadden, weliswaar met een andere methodiek,
Eucalyptus spp. geïdentificeerd als geneesplanten met de meeste bijwerkingen.
Deze gegevens kunnen (nog) niet worden
gerelateerd aan de mate waarin geneesmiddelen worden gebruikt en er is geen
informatie beschikbaar over kwaliteits- en
bereidingsverschillen tussen de betref-

AFBEELDING 1 | Klimop (Hedera helix). Foto wiki CC Muriel Bendel

fende preparaten. Een andere beperking
van het onderzoek is dat comedicatie niet
in de analyse betrokken is. In een aantal
gevallen zal dat zeker een rol kunnen hebben gespeeld.
Meincke et al. [1] geven, naast het totaal
aantal rapportages, ook een overzicht van
de rapportages per land. Hierbij zullen
naast reële verschillen ook grote verschillen tussen de landen in (onder)rapportage
en in populariteit, registratie en kanalisatie
van de producten een rol spelen. Duitsland
had met 29,1% de meeste gemelde gevallen ingestuurd, gevolgd door Thailand
(21.5%) en Australië (11.4%).
De internationaal verzamelde farmacovigilantiegegevens hebben er de aandacht
op gevestigd dat kruidengeneesmiddelen
ook bij gebruik door kinderen en na orale
toediening oorzaak kunnen zijn van acute
overgevoeligheidsreacties.
Vanwege de genoemde beperkingen blijft
de functie van deze rapportage voornamelijk beperkt tot een signalering. Niettemin

is het voor de medische praktijk belangrijk
om attent te zijn op de mogelijkheid van
de hier besproken reacties, met name bij
gebruik van combinatiepreparaten en dan
vooral die preparaten die Hedera helix of
Pelargonium spp. bevatten.

Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk is lid van de redactie
van dit tijdschrift. Zie pag.23. Dr. R. (Ronald) Meyboom
is verbonden aan de divisie Farmacoepidemiologie en
Klinische Farmacologie van de Universiteit Utrecht.
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VigiBase®. Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(7):668674. [2] LAREB (www.lareb.nl) is het Nederlandse Bijwerkingen Centrum; IVM is het Nederlands Instituut
voor Verantwoord Medicijngebruik (LHV/KNMP) met
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review. Br J Clin Pharmacol. 2015;80(4):844-854.
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De farmacologische werking van
kruiden tegen de meest voorkomende
chronische ziekten in Ghana
GIFTY AMOKWANDOH | In mijn eerder gepubliceerde opiniestuk Hoog tijd om kruidengeneesmiddelen uit het verdomhoekje te halen
[1] beschreef ik de noodzaak van goede
voorlichting omtrent kruidengeneesmiddelengebruik: een kwestie waar in Nederland
– naar mijn inzicht – niet genoeg aandacht
aan wordt besteed. Hoe we het ook wenden
of keren: kruiden worden ook in Nederland
veelvuldig gebruikt. Aangezien farmacognosie en fytotherapie tegenwoordig nauwelijks een plaats hebben in de curricula
van de universitaire apothekersopleiding,
besloot ik om voor mijn bachelorscriptie
veldwerk op dat vlak te doen. Ik vloog naar
Ghana om te achterhalen welke kruiden er
aldaar worden gebruikt bij de drie meest
voorkomende chronische aandoeningen.
Vervolgens heb ik de farmacologische
onderbouwing van die kruiden onderzocht
in een literatuuronderzoek. Ook heb ik de
tevredenheid van de plaatselijke gebruikers
gepeild.

PROBLEEMSTELLING
In Ghana zijn 244 medicinale planten geteld
tijdens een kwantitatief marktonderzoek
in 2010 [2]. Kruidengeneesmiddelen hebben dan ook een significante invloed op de
handel. Die handel wordt niet alleen door
inheemse Ghanezen gestimuleerd, maar
ook door Ghanezen uit de diaspora. Sommigen reizen zelfs vanuit Nederland naar
Ghana om met kruidengeneesmiddelen
behandeld te worden wanneer de behandeling met conventionele geneesmiddelen
niet effectief is. Dat riep bij mij de vraag op of
kruiden(dranken) daadwerkelijk therapeutisch effect vertonen.
De onderzoeksvraag luidde: ‘Wat is de farmacologische onderbouwing voor het gebruik
van kruidengeneesmiddelen tegen hypertensie, diabetes type II en artrose?’ [3]. Het
literatuuronderzoek richtte zich op het vinden
van wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van kruiden bij de genoemde chronische
ziekten. Als de effectiviteit was aangetoond,
werd het farmacotherapeutisch effect theoretisch verklaard. Voor dit onderzoek heb ik
mij gericht op de drie meest voorkomende
chronische ziekten in Ghana. Deze ziekten zijn
vastgesteld in een studie die door de WHO is
uitgevoerd. Daarvoor werd een representa-
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tieve steekproef uit de volwassen populatie –
50 jaar en ouder – gescreend op chronische
ziekten [4]. Hypertensie had de hoogste
prevalentie, gevolgd door diabetes type II
en tot slot artrose [5,6]. Er is bewust voor de
eerste drie ziektebeelden gekozen, omdat
dit algemeen bekende welvaartsziekten
zijn die ook in de westerse wereld in grote
aantallen voorkomen.
In Ghana bezocht ik de herbale klinieken in
Accra die hun deelname aan het onderzoek
hadden toegezegd. Elke herbale kliniek in
Accra werd geïncludeerd voor het onderzoek wanneer deze medicijnen voorschreef
met natuurlijke planten of kruiden als actief
bestanddeel. Vier klinieken zegden toe deel
te nemen, de vijfde weigerde om informatie
over hun kruidengeneesmiddelen weg te
geven en werd daarom uitgesloten.

ONTVANGST
De begeleiders van de vier klinieken hadden
over het algemeen een beschermende tot
soms heel sceptische houding. In elke kliniek
kreeg ik de vraag waarom ik het handelsgeheim van de zaak wilde weten. Voordat ik
kon antwoorden, werd mij compromisloos
verteld dat ik die informatie niet zou krijgen. Na meermaals zorgvuldig uitgelegd te
hebben dat ik slechts de wetenschappelijke
namen van de actieve bestanddelen wilde
weten, werden aarzelend de gelabelde flessen tevoorschijn gehaald. Alle geneesmiddelen waren verwerkt tot drankpreparaten
met daarop een etiket dat de botanische
namen van de kruiden vermeldde. Pas toen
ik de begeleiders ervan had verzekerd dat ik
niet geïnteresseerd was in de samenstelling
van de drank en dat hun handelsgeheimen
veilig zouden blijven, kon ik verder met het
onderzoek.

METHODE
De namen van de kruiden in ieder preparaat tegen hypertensie, diabetes type II en
artrose werden genoteerd. Tien verschillende kruidengeneesmiddelen werden
voorgeschreven om hypertensie te behandelen. Voor de behandeling van diabetes
type II werden twaalf verschillende kruiden gebruikt en voor de behandeling van
artrose tien.
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Elk van deze 32 kruidengeneesmiddelen werd in elektronische zoeksystemen
zoals PubMed, Google Scholar, Scopus,
Cochrane Library, Medline en The Journal
of Ethnopharmacology opgezocht. Daarnaast is er handmatig via de referentielijst
van relevante artikelen gezocht naar gepubliceerde onderzoeken.
De inclusiecriteria voor de gebruikte artikelen waren: (dubbelblind) gerandomiseerd
gecontroleerde studies, meta-analyses en
reviews waar patiënten met een of meerdere
chronische ziekten werden bestudeerd.
Indien er geen klinische studies beschikbaar waren, voldeed een dierstudie of een in
vitro-onderzoek ook. Exclusiecriteria waren
artikelen met studies waarin mensen de
kruidengeneesmiddelen gelijktijdig gebruiken met conventionele geneesmiddelen en
opiniestukken [3].
Naast het literatuuronderzoek werd de
tevredenheid bij de gebruikers van deze
kruidendranken geënquêteerd. De enquête
bestond uit tien vragen, die zich richtten op
de mate van tevredenheid op drie gebieden: behandelingsresultaat, bijwerkingen
en gebruiksgemak. Elke vraag kon beantwoord worden met ‘zeer ontevreden’, ‘erg
ontevreden’, ‘ontevreden’, ‘deels tevreden’,
‘tevreden’, ‘erg tevreden’ of ‘zeer tevreden’.
In totaal zijn 44 gebruikers ondervraagd
voor het tevredenheidsonderzoek. Tijdens
de verwerking van de gegevens zijn de deelnemers niet gecategoriseerd op basis van
hun ziektebeeld. Er is dus onderzocht hoe
tevreden de gebruikers over het algemeen
zijn met de behandelingsresultaten, de bijwerkingen en het gebruiksgemak [3].

RESULTATEN: IN VIVO-ONDERZOEK,
META-ANALYSES EN ENQUÊTE
Uit het literatuuronderzoek is gebleken
dat er farmacologisch bewijs is voor acht
kruidengeneesmiddelen die worden voorgeschreven. Voor hypertensie waren twee
van de tien kruiden farmacologisch onderbouwd, namelijk: Theobroma cacao L. en
Lippia multiflora Moldenke. Het gebruik van
Momordica charantia L., Moringa oleifera Lam.,
Tetrapleura tetraptera (Schum. & Thonn.) Taub.
en Bridelia ferrunginea Benth. werd bij diabetes type II onderbouwd door farmacologische
literatuur en onderzoeken. In de literatuur

staan twee van de tien kruidengeneesmiddelen beschreven bij de indicatie artrose, namelijk: Paullinia pinnata L. en Khaya senegalensis
(Desv.) A.Juss. Van deze kruiden is bekend dat
zij worden gebruikt bij artrose, maar er zijn
geen ondersteunende studies die hun effectiviteit aantonen.
De enquête toonde aan dat meer dan 86%
van de gebruikers aangeeft tevreden tot
zeer tevreden te zijn met het behandelingsresultaat van de kruidendranken. 86% van
de gebruikers geeft ook aan tevreden tot
zeer tevreden te zijn met de bijwerkingen.
Het overgrote deel hiervan (80%) gaf aan
zeer tevreden te zijn. Over het gebruiksgemak was 68% van de gebruikers tevreden
tot zeer tevreden. De overige 32% was deels
tevreden. Dit lag aan de doseringsintervallen (driemaal daags en de grootte van de
flessen).

DISCUSSIE
De bloeddrukverlagende werking van L.
multiflora is aangetoond in dierstudies [7,8].
Uit dierstudies blijkt ook dat M. oleifera, T.
tetraptera en B. ferrunginea een bloedsuikerverlagend effect hebben [9-12] . De mate
waarin data uit dierstudies naar mensen
doorgetrokken kunnen worden, is echter tot
op heden onduidelijk. Eenmaal toegediend
aan patiënten hebben de bovenstaande
kruiden een effect. De belangrijke vraag
is alleen in hoeverre het effect uit dierstudies naar humane patiënten kan worden
doorgetrokken.
Het bloeddrukverlagende effect van T. cacao
wordt in twee meta-analyses aangetoond
middels klinische studies: T. cacao verlaagde
de bloeddruk significant bij patiënten met
hoge bloeddruk [7,8]. De patiënten in de
meta-analyses gebruikten echter de tot pure
chocola bewerkte cacao, terwijl Ghanese
patiënten een drank van T. cacao innemen.
Informatie over de bereiding van de drank
werd niet weggegeven in de klinieken, dus is
het is onbekend of de drank en de pure chocolade kwantitatief gelijke hoeveelheden
bioactieve stoffen bevatten die het bloeddrukverlagend effect bewerkstelligen. De
ondersteunende klinische onderzoeken van
T. cacao maken het bloeddrukverlagende
effect van de kruidendrank in ieder geval
aannemelijker.
De meta-analyse naar het bloedsuikerverlagend effect van M. charantia blijkt geen
eenduidig antwoord te geven. Het resultaat
is inconsistent, omdat de geïncludeerde studies te kort duurden (vier tot twaalf weken)
om het effect van M. charantia op de HbA1Cwaarde te bepalen. Deze waarde kan na
acht tot twaalf weken een indicatie geven
van een verlaagde bloedsuikerspiegel. De

studies die korter dan acht weken duurden,
hadden daarom uitgesloten moeten worden om een juist beeld te geven van het
effect. De studie die twaalf weken duurde,
gaf de sterkste daling weer in HbA1C- en
bloedglucosewaarden [15].
Er zijn geen onderzoeken naar P. pinnata en
K. senegalensis gedaan. De farmacologie van
deze kruiden is dus niet beschreven in de
literatuur. Dat er geen wetenschappelijke
informatie is, wil echter niet zeggen dat deze
kruiden niet effectief zijn. De artrosepatiënten gebruikten beide medicijnen tegelijkertijd en gaven tijdens het interview voor de
enquête bijvoorbeeld te kennen dat hun
stijfheidsklachten waren afgenomen. Dit
kan duiden op werkzaamheid, die nog aangetoond moet worden.
De ervaren effecten, zoals blijkt uit de
enquête, vragen om meer onderzoek. Maar
liefst 86% van de gebruikers geeft aan
tevreden tot zeer tevreden te zijn over hun
positieve behandelingsresultaat. Helaas
zijn deze therapeutische effecten niet altijd
onderbouwd in farmacologische literatuur.
Een voorbeeld hiervan is de gepensioneerde
vrouw die door haar kinderen naar Californië
(VS) is gevlogen om behandeld te worden
voor artrose. Zij gaf tijdens de bevraging aan
dat haar klachten daar alleen maar verergerden. Eenmaal terug in Ghana besloot ze de
kruidenmedicatie (bestaand uit P. pinnata en
K. senegalensis) te proberen. Haar klachten
zijn nu sterk verminderd en ze loopt weer
enigszins gemakkelijker. Deze twee planten
blijken echter in de literatuur geen ondersteunend bewijs te hebben. Dit is slechts
een van de vele voorbeelden waaruit blijkt
dat er meer met kruidenmedicatie aan de
hand kan zijn dan nu uit wetenschappelijke
onderzoeken naar voren komt.

CONCLUSIE
Acht van de 32 kruiden staan in de farmacologische literatuur beschreven voor hun
gegeven indicaties, namelijk: T. cacao, L. multiflora, M. oleifera, T. tetraptera, B. ferrunginea,
M. charantia, P. pinnata en K. senegalensis.
De laatstgenoemde drie kruiden werden
gelinkt aan het behandelen van diabetes
en artrose, maar de ondersteuning op farmacologisch vlak was hetzij inconsistent of
afwezig. Inconsistentie kwam naar voren bij
in vivo-onderzoeken waarbij publicatie-bias
niet kon worden uitgesloten, en waar de
duur van het onderzoek niet voldoende lang
was om een effect van het middel te meten.
De effectiviteit van de overige vijf kruiden
wordt wel bevestigd in farmacologische literatuur door in vivo-onderzoek [7–14].

Er kan dus worden gesteld dat enkele kruidenpreparaten die worden voorgeschreven
in Ghana vanuit wetenschappelijk perspectief effectief kunnen zijn bij de behandeling
van chronische ziekten. Alhoewel kruidengeneesmiddelen als een vorm van zelfmedicatie worden gebruikt door Ghanezen in
Nederland, is het gebruik ervan alleen aan
te raden onder toezicht van een deskundige.
Eén ding staat vast: kruidengeneesmiddelen
voegen een extra dimensie toe aan de huidige farmacotherapie waar rekening mee
gehouden moet worden, want het gebruik
ervan kan niet ontkend worden en de werking ervan ook niet.

G.Y.A. (Gifty) Amokwandoh, BSc studente Farmacie aan de
Universiteit Utrecht. Reacties naar: g.y.a.amokwandoh@
students.uu.nl.
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Ingezonden

Reacties op review Vitex agnus-castus bij PMS

In dit tijdschrift (nr. 4, 2017, jg. 30, pag 11-14) deden Verkaik
et al. verslag van een systematische review en meta-analyse van de toepassing van monnikspeper bij PMS.
Fytotherapeutisch arts Gerben Hoogsteen stelde hierover een paar vragen die de auteurs (Saskia Verkaik, Astrid
Kamperman, Roos van Westrhenen en Raphael Schulte)
hebben beantwoord. Hieronder volgt een ingekorte versie
van de correspondentie.
» U heeft 14 studies meegenomen in uw onderzoek van de 17 relevante studies. Kennelijk vielen er drie af, bijna 20%. Waarom?

« De genoemde drie studies zijn geëxcludeerd, aangezien er geen
of onvoldoende kwantitatieve gegevens gerapporteerd zijn in de
publicatie. Zonder vergelijkbare kwantitatieve informatie is het
niet mogelijk de resultaten mee te nemen in een meta-analyse.
» 2. In de besproken studies werden verschillende bereidingen van
Vitex agnus-castus toegepast. Echter, in de fytotherapie is de kwaliteit van het gebruikte preparaat zeer bepalend voor het effect.
Dat betekent dat je verschillende extracten of tincturen van Vitex
agnus-castus onderling niet zomaar kunt vergelijken wat betreft de
werkzaamheid in het algemeen en bij PMS in het bijzonder. Bij onze
Duitstalige oosterburen hebben fabrikanten gepatenteerde speciaalextracten uit deze plant gemaakt, waar ze vervolgens gericht onderzoek naar hebben laten doen. In de EMA-HMPC-monografie van Vitex
agnus-castus worden verschillende extracten genoemd die als traditioneel geneesmiddel geregistreerd kunnen worden. Dat betekent dat
deze extracten kwalitatief aan de vereisten van een officieel geneesmiddel voldoen en verder op basis van gegevens uit de literatuur een
plausibele werkzaamheid hebben. Er is zelfs een extract door de EMA
gekarakteriseerd als Well Establised Use-middel (droogextract DER
6-12:1 met 60% ethanol als oplosmiddel). Dat betekent dat de HMPC
en dus de EMA van mening is dat er voldoende klinisch bewijs is om
deze bereiding te registreren als plantaardig geneesmiddel bij PMS.
Hoe moet ik dit rijmen met uw conclusie dat er geen overtuigend
bewijs is voor de werkzaamheid van monnikspeper?
We hebben de EMA-HMPC-monografie van Vitex agnus-castus
ook meegenomen in onze originele publicatie [1] . De EMA heeft
op basis van één gerandomiseerde klinische studie (Schellenberg,
2001) en enkele ondersteunende observationele studies de well
established use-status toegekend aan dit specifieke extract van
Vitex agnus-castus voor toepassing bij premenstrueel syndroom.
De onderzoeksopzet van de review van de EMA en onze studie is
verschillend. Het verschil tussen de review van de EMA en de onze
is enerzijds dat zij de studie van Schellenberg als well-conducted
hebben beoordeeld, terwijl wij essentiële informatie misten om
de studie positief te kunnen beoordelen. Ook nadat we de auteurs
hebben benaderd voor meer informatie over de opzet van het
onderzoek. Wellicht heeft de EMA meer informatie betreffende de
studie gekregen. Anderzijds hebben wij een systematische review
met meta-analyse uitgevoerd om op basis van meerdere klinische

studies een oordeel kunnen geven over de werkzaamheid van
Vitex agnus-castus bij premenstrueel syndroom. Een meta-analyse
is een systematische review waarbij de resultaten van een aantal
vergelijkbare klinische studies worden gebundeld (‘gepoold’) en
herberekend. Hierdoor wordt het mogelijk om met een grotere
betrouwbaarheid een uitspraak te doen over het effect van een
interventie of behandeling. Bij de uitvoering van een systematische review en/of meta-analyse is het van belang om de kwaliteit
van de onderliggende studies te kunnen beoordelen, aangezien
het mogelijk is dat de geïncludeerde studies een bepaalde mate
van bias hebben die voortkomt uit gebreken in het studieontwerp, de uitvoering van de studie, de analyse van de resultaten
of rapportage van de resultaten. Indien er sprake is van een hoog
of onduidelijk risico op bias, is het lastig om een eenduidige conclusie te trekken op basis van resultaten van deze studie(s). Daarvoor is de Cochrane Risk of Bias tool [1] ontwikkeld en deze is gebaseerd op zeven verschillende pijlers. Deze pijlers zijn geselecteerd
met de intentie om alle verschillende mechanismen van bias in
gerandomiseerde studies te kunnen beoordelen. Op basis van de
door ons uitgevoerde meta-analyse, waarin 14 studies zijn geïncludeerd, hebben we moeten concluderen dat er geen overtuigend bewijs is voor de werkzaamheid van Vitex agnus-castus-preparaten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
• Alle publicaties misten essentiële informatie om de Risk of Bias van
de studies te kunnen beoordelen, waaronder de studie van Schellenberg uit 2001 (zie ook figuur 1, pagina 12 in de publicatie in het
NTvF). Alle auteurs van de studies zijn benaderd om deze informatie
te kunnen completeren. Geen van de geïncludeerde studies in onze
meta-analyse is van voldoende kwaliteit om een eenduidige conclusie te trekken over de werkzaamheid van Vitex agnus-castus bij
premenstrueel syndroom. Twee auteurs hebben onafhankelijk van
elkaar de studies beoordeeld aan de hand van de Cochrane Risk of
bias tool op de onderdelen die weergegeven staan in figuur 1. In het
Cochrane Handbook staat in hoofdstuk 8 uitgebreid beschreven op
welke wijze deze onderdelen beoordeeld worden [1] .
• Er is een extreem hoge heterogeniteit tussen de studies. Zoals u
aangeeft zou dit kunnen komen doordat er verschillende extracten zijn gebruikt in de verschillende studies. Maar als je kijkt naar
de resultaten van de beide studies van Schellenberg uit 2001 en
2012 is er een enorm verschil in effectgrootte tussen beide studies
met een Hedge’s G (95% BI) van respectievelijk -0,28 (-0,58, 0,02)
en 3,36 (-4,08, -2,64). Deze studies gebruiken beide het extract ZE
440 en de opzet van de studies is vergelijkbaar. Dus hier spelen
blijkbaar meer factoren een rol. Verder verwijzen wij u graag naar
het volledige artikel in het AJOG [2] .
REFERENTIES | [1] Higgins JPT, Altman DG, Sterne JAC (editors). Chapter 8: Assessing
risk of bias in included studies. In: Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for
Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 (updated March 2011). The Cochrane
Collaboration, 2011. Available from www.handbook.cochrane.org. [2] Verkaik S, Kamperman AM, van Westrhenen R, Schulte PFJ. The treatment of premenstrual syndrome
with preparations of Vitex agnus-castus: a systematic review and meta-analysis. AJOG
2017;217(2):150-166.
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KAARDEBOL (TEASEL)
Uit recent in vitro onderzoek
van Eva Sapi, PhD. is
gebleken dat het specifieke
kaardebolextract (Dipsacus
fullonum) van NutraMedix
ingezet kan worden bij diverse
varianten van de Borrelia
Burgdorferi. Nu verkrijgbaar in
30 ml pipetflesje.

STEVIA

TAKUNA

VITAMINE C

Nieuw als voordeelverpakking
van 60 ml. Naar Stevia is recent
veel onderzoek gedaan. Het
neemt binnen het Cowden
protocol een belangrijke plaats
in, omdat het de biofilm
aanpakt. Deze tinctuur bevat
een extract van het blad van
Stevia rebaudiana.

Op verzoek van vele gebruikers
en voorschrijvers is dit goed
bekende product nu ook als
voordeelverpakking van 60 ml
verkrijgbaar. Deze tinctuur bevat
het extract van de bast van
de Takuna Blanca (Cecropia
strigosa) uit Peru.

Een GMO vrije vitamine C
uit cassave. 1 capsule bevat
1000mg natuurlijke vitamine
C met een hoge biologische
beschikbaarheid en minimale
darmproblematiek. Onmisbaar
als natuurlijke antioxidant ter
ondersteuning van een optimale
weerstand.

De nieuwe producten hebben een nieuwe uitstraling. Op termijn zal een meertalig
omdoosje worden voorzien voor een professionele internationale uitstraling.
TS Health Products, Gelreweg 9, 3843 AN Harderwijk, NL
Tel: 0341-462121 | info@tshealthproducts.nl | www.tshealthproducts.nl

DNH Research, Praktijk & Scholing
29 september 2018

Terugkomdag Ziekte van Lyme:
• Verbreding van je kennis van diagnose
• De Ziekte van Lyme en effecten op het zenuwstelsel
• Al 35 jaar vooroplopend met effectieve behandeling
Locatie: Hotel van der Valk Houten
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 135,- inclusief koffie/thee en de uitgebreide lunch
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In gesprek met
NVF-lid Mei Wang

THEA VAN HOOF | Dr. Mei Wang studeerde biologie in haar geboorteland China aan de universiteit van Peking. Ze kreeg
de kans in Nederland een promotieonderzoek te komen doen aan de Universiteit Leiden, waar ze nu werkt voor het
Leiden University European Center for Chinese Medicine and Natural Compounds (LUECCM) en tevens als CEO van SU
BioMedicine. Dr. Wang is projectleider voor een groot aantal onderzoeksprojecten, die door verschillende disciplines
aan de Universiteit Leiden worden uitgevoerd. Ze heeft ook goede contacten met buitenlandse universiteiten, zoals
Oxford, Cambridge, Yale en Peking. Op al deze plaatsen zijn mensen aan het werk om onderzoek te doen naar de werkingsmechanismen van (Chinese) kruiden.

AFBEELDING 1 | Dr. Mei Wang

« Hoe ben je er toe gekomen om onderzoek te doen naar
geneeskrachtige planten?»

kunde. Mijn opa was arts in China; hij werkte met traditionele
kruiden.

Ik heb eerst jarenlang onderzoek gedaan naar voedingsgewassen, bij TNO. We werkten daar voor Heineken. We zochten naar
manieren om gerst sneller te laten kiemen en zo het proces van
bierbrouwen efficiënter te maken. Kort na de geboorte van mijn
jongste dochter werd ik ziek. Ik kreeg totaal onaangekondigd verlammingsverschijnselen, waardoor ik niet meer kon staan en mijn
jonge baby niet meer kon vasthouden. Er werd een tumor ontdekt
in mijn nek, die op de zenuwen drukte. Gelukkig was de tumor
goedaardig en kon hij verwijderd worden. Ik ben de chirurg die de
operatie heeft uitgevoerd voor altijd dankbaar omdat hij zo zorgvuldig te werk is gegaan. Ik ben volledig hersteld. Het is nu negentien jaar geleden, maar nog steeds stuur ik hem elk jaar op de dag
van de operatie een bloemetje om hem te bedanken.

“Ik verkeer in een goede positie om
de brug tussen westerse en oosterse
geneeskunde te slaan – ik ken
beide culturen”

Mijn ziekte heeft me aan het denken gezet over wat echt belangrijk is in het leven. Ik werkte tot dan toe voor de bierindustrie: een
luxeproduct. Zonder bier kan een mens ook leven. Ik wilde graag
mijn talenten en vaardigheden, en de naam die ik inmiddels had
opgebouwd als wetenschapper, in dienst stellen van de genees-

« Wat was je eerste project met kruiden? »
Samen met professor Jan van der Greef heb ik een spin off-bedrijf
vanuit TNO opgericht: SU BioMedicine. We streefden ernaar een
Chinees traditioneel kruidenpreparaat te testen met westerse
maatstaven en criteria. Daar zijn we tien jaar mee bezig geweest.
Uiteindelijk was dat succesvol: wij waren de eersten die erin
slaagden een Chinees kruidenpreparaat in Nederland, en later in
Europa, te laten registreren als geneesmiddel. Ik vond het erg prettig dat we daarbij konden samenwerken met een leverancier uit
mijn geboortestreek; zo heb ik ook voor de mensen daar iets kun-
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nen betekenen. Het betreft Diao Xin Xue Kang, dat wordt bereid
uit de wortelstokken van yamknollen. Het bestrijdt hoofdpijn,
spierpijn en spierkrampen in nek, rug en benen. Het middel bevat
een aantal verschillende steroïde saponinen. Elk afzonderlijk hebben deze stoffen geen effect, maar in combinatie wel.

« Ga je door met onderzoek naar Chinese kruiden? »
Ik denk dat ik in een goede positie verkeer om de brug te slaan
tussen westerse en oosterse geneeskunde. Ik ken beide culturen.
Ik probeer de beschrijvingen uit de traditionele Chinese geneeskunde te matchen aan westerse begrippen. Dat is niet eenvoudig
en dit project bevindt zich nog in de beginfase. Ik zou ook erg
graag les gaan geven aan medische studenten, om hen te leren
dat, met goede regelgeving en kwaliteitscontroles, Chinese kruiden veilig kunnen zijn.
Naast mijn onderzoek hier op het LUECCM werk ik ook samen met
het Leids Universitair Medisch Centrum aan onderzoek naar oogkanker: een vorm van kanker waar nog geen behandeling voor
bestaat. Met kruiden blijken we mogelijk wel iets voor deze patiënten te kunnen betekenen; daardoor winnen we veel goodwill
in de medische wereld. Bovendien werk ik samen met de Hortus
Botanicus hier in Leiden, waar erg veel Chinese planten en plantproducten zijn opgeslagen. Zelfs met onderzoek naar papyrusrollen uit het oude Egypte kan ik helpen, omdat de manier waarop
de oude Egyptenaren de werking van geneeskrachtige planten
beschreven goed aansluit bij de Chinese denkwijze. Zo ben ik bij
zoveel mogelijk disciplines betrokken, om een zo breed mogelijk
draagvlak voor ons onderzoek te creëren.

“In de begintijd van mijn
onderzoek was de NVF mijn
belangrijkste netwerk”
« Wilde de Universiteit Leiden daar aan mee werken? »

Wat ook helpt is de ontwikkeling die momenteel in de wetenschap plaats vindt. Er ontstaat steeds meer inzicht in de complexiteit van het menselijk organisme. Regulatiesystemen in het
lichaam worden steeds beter in kaart gebracht en het is duidelijk
dat deze systemen uiterst complex zijn. Het is niet mogelijk om
de hele regulatie te veranderen door één stof toe te voegen of
weg te halen. Je kunt alleen blijvende resultaten behalen met een
multitarget-behandeling.

« Je bent bij veel verschillende onderzoeken betrokken. Waar
ligt voor jou de nadruk? »
Veel kruiden, en zeker complexe kruidenpreparaten, bevatten vele
werkzame inhoudsstoffen, die vaak in synergie met elkaar werken.
Ze grijpen op meerdere plaatsen in deze complexe systemen aan;
daardoor hebben ze effect. Ook tegengestelde effecten in planten
hebben hun rol in een multitarget-behandeling: door de combinatie van vele werkzame inhoudsstoffen wordt de giftigheid van
sommige componenten gereduceerd. De westerse farmaceutische traditie isoleert veelal één werkzame stof uit een plant; dan
verlies je vaak het synergetische effect. Waar we met het LUECCM
aan werken is het ontrafelen van de werkingsmechanismen van
synergetische en tegengestelde activiteit in natuurlijke producten. Daarbij gebruiken we wetenschappelijke technologie en de
nieuwste inzichten in de biologie.
Een voorbeeld is ginseng. Iedereen kent het, velen gebruiken het.
Het kent een enorme lijst van toepassingen. Maar ook ginseng
kent bijwerkingen. Hoe gebruik je een zo waardevolle plant op
de goede manier? Wij hebben een onderzoek gedaan met een
aantal kankercellijnen. Hieruit bleek duidelijk dat de geïsoleerde
bestanddelen van ginseng geen effect hadden op de celgroei,
maar de combinatie van verschillende bestanddelen wel. Momenteel zoeken we uit hoe dit precies werkt op het niveau van de cel.

Gelukkig had ik al een reputatie opgebouwd van serieuze, gedegen wetenschapper. Ik ben me ervan bewust dat ik voortdurend
deze reputatie moet onderhouden en dus voorzichtig moet zijn
met hoe ik me uitdruk en wat ik doe. Je wordt al snel in de hoek
van kwakzalver gezet, als je je met kruiden bezig houdt. Ik ben
géén kwakzalver, ik ben een wetenschapper!

« Wat betekent de NVF voor jou? »

In het begin moesten we hier in het westen ons onderzoek betitelen als preventieve en persoonsspecifieke geneeskunde (SinoDutch Center for preventive and personalized Medicine). Dat was
geaccepteerd. Men ziet de noodzaak van preventie in. We mochten het niet ‘Chinees’ noemen, want dan werd het niet serieus
genomen. Met de partners in China ligt het precies andersom. Als
ik daar niet aangeef dat ik met Chinese kruiden werk, zijn ze niet
geïnteresseerd. Toch is hun bijdrage aan ons onderzoek ook van
wezenlijk belang.

« Waar ben je trots op? »

Het feit dat in 2015 de Nobelprijs gewonnen werd door de Chinese
onderzoekster Youyou Tu voor onderzoek naar het gebruik van
artemisinin bij malaria, heeft enorm geholpen om ons onderzoek
geaccepteerd te krijgen. Bij de aanvaarding van de Nobelprijs zei
Youyou Tu: ‘The discovery of artemisinin against malaria is a gift
from Chinese medicine.’ Dat is wat ik ook wil doen: een geschenk
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van de Chinese geneeskunde aan de wereld geven. Oost en west
vullen elkaar aan, ze werken in synergie. Laten we uit beide het
beste halen.
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In de begintijd van mijn onderzoek naar geneesplanten was de
NVF mijn belangrijkste netwerk. Dankzij de NVF heb ik de mensen
leren kennen die ook met dit soort onderzoek bezig zijn en ben ik
samenwerkingen aangegaan.

Het heeft heel lang geduurd voor ik me trots kon voelen, dus dat
is voor mij geen eenvoudige vraag. Mijn werk wordt geaccepteerd
door de westerse wetenschappelijke wereld. Ik ben er trots op dat
ik als wetenschapper serieus genomen word.

Van geneesplantenonderzoek naar
fytotherapie en vice versa

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

COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | Nederland is
een klein land. Desondanks zijn we gezegend met twee wetenschappelijke verenigingen die zich bezig houden met kruidengeneesmiddelen. Natuurlijk bedoel
ik op de eerste plaats de Nederlandse
Vereniging voor Fytotherapie (NVF), de
uitgever van dit tijdschrift. Maar misschien
niet bij alle lezers bekend is de NVGO (de
Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek, www.geneeskruidenonderzoek.nl). Zelf ben ik van allebei lid,
want hoe meer onderzoek er naar kruiden
wordt gedaan, hoe liever het mij is.

Er zijn veel NVF-NVGO-dubbelleden. Ik
schat dat van de circa honderd NVGO-leden meer dan de helft
tevens NVF-lid is, maar heb dit eerlijk gezegd nooit precies uitgerekend. De NVF is ongeveer driemaal zo groot qua aantal leden, de
NVGO is dan weer vier keer zo oud als de NVF. De NVF en de NVGO
hebben inmiddels al acht gezamenlijke congressen achter de rug*.
Dit zijn leerzame en gezellige bijeenkomsten die goed bezocht
worden. In 2014 vierden ze samen feest omdat de NVF 25 jaar en
de NVGO 100 jaar bestond.
Beide verenigingen zijn gestart vanuit de wereld van de farmacognosie en farmacie. De NVGO aan de teeltkant, de NVF aan de kant
van de verwerking tot fytoproducten. Beide verenigingen hebben
in het begin vooral apothekers als leden gehad. De NVF heeft zich
vanaf haar oprichting meer geprofileerd aan de toepassingskant
en heeft daarmee ook veel artsen en fytotherapeuten als lid ingeschreven. Inmiddels komen er ook steeds meer telers bij de NVF.
Directieleden van bedrijven uit de kruidenbranche kom je tegen
bij de beide verenigingen, al of niet tevens als bedrijfssponsor.

Het is belangrijk dat beide verenigingen hun aanhang verbreden,
ook naar elkaar. Wat is fytotherapie waard zonder wetenschappelijke onderbouwing? Wat is geneeskruidenonderzoek waard zonder oog voor de dagelijkse klinische toepassingen? Dit geldt des te
meer nu door EMA/CBG-beoordeelde kruidengeneesmiddelen bij
drogisten en apotheken voor iedere consument en fytotherapeut
te koop zijn. Iedereen met belangstelling voor geneeskruiden zou
mee moeten (kunnen) helpen met de emancipatie van kruidengeneesmiddelen en fytotherapie naar een volwassen wetenschappelijk gefundeerde discipline. Niet alleen wetenschappers, maar
ook ervaringsdeskundigen zoals patiënten/consumenten zouden
hierbij betrokken kunnen worden.
De NVF-dierenwerkgroep SDK is voor internationale contacten
behalve bij ESCOP, de NVF-koepel, ook aangesloten bij de GA**
(een van oorsprong Duitse maar nu internationale vereniging voor
geneesplantenonderzoek). De dierenartsen van de NVF-zusterorganisaties in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zitten daar ook
bij. De NVF congresseert dezer dagen met de Duitstalige zusterverenigingen en de GA. Al bij al lijkt het mij tijd te worden voor
een herijking van de positie van beide Nederlandse verenigingen.
De besturen hebben overleg. De congressen zijn gezellig en leerzaam. Zou er geen fusie in kunnen zitten? Eén sterke wetenschappelijke vereniging voor de hele sector van kruidenproducten, of
zelfs meer algemeen voor natuurproducten; dat zou mooi zijn.

* In 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014 en 2016 hebben de
NVF en NVGO samen gecongresseerd.
** Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA);
oorspronkelijk: Gesellschaft für ArzneipflanzenForschung (GA)
www.ga-online.org

Waarom gaan de NVF en de NVGO eigenlijk niet fuseren?
Ergens tussen de wetenschappelijke interesse en de maatschappelijke toepassing zit een kloof, die op dit moment niet overbrugd
wordt in de wetenschap. Welke discipline is hiervoor nodig? Naar
mijn persoonlijke mening is dat etnofarmacognosie, een interdisciplinaire richting die zowel het traditioneel gebruik documenteert als onderzoek hiernaar doet, waarmee uiteindelijk zowel de
producten als het gebruik hiervan in de therapie kunnen worden
verbeterd. Dit is de weg naar professionalisering en innovatie
voor de natuurgeneesmiddelensector. Het grote probleem hierbij is dat farmacognosie als wetenschappelijke discipline op alle
universiteiten in Nederland en België is wegbezuinigd. Mede
hierdoor zijn de beide verenigingen kleiner dan het maatschappelijk belang van het onderwerp zou rechtvaardigen. Kennis over
gebruik van geneesplanten, hun chemische structuren en de hiermee verwante biologische activiteit is in Nederland versnipperd
en wordt node gemist bij allerlei trendy initiatieven rondom biobased economics en personalised metabolomics.
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Wet en kwaliteit

EFSA waarschuwt voor mogelijke contaminatie
van kruidenthee met tropaanalkaloïden

THEO VAN ROOIJ | Tropaanalkaloïden (TA) zijn secundaire metabolieten met een tropaanring (zie figuur) die in diverse plantenfamilies
voorkomen, zoals in Erythroxylaceae en Solanaceae. Sommige
tropaanalkaloïden hebben sterke farmacologische eigenschappen. De bekendste TA’s zijn atropine van de wolfskers ofwel belladonna (Atropa belladonna), hyoscyamine in bilzekruid (Hyoscyamus niger), alruin (Mandragora officinarum) en scopolamine
in doornappel (Datura stramonium). Ze worden doorgaans in de
wortels gemaakt, maar bevinden zich ook in de vruchten, bladeren, stengels, bloemen en zaden in sterk variërende gehaltes. TA
hebben onder andere een acetylcholine-remmende invloed en
worden doelgericht als medicijn toegepast. Atropine ontspant de
spieren van de iris en verwijdt zo de pupil. In het verleden werd het
gebruikt door dames om er aantrekkelijker uit te zien: bella donna.
Atropine verhindert echter ook de werking van de oogspieren
die nodig zijn om scherp te zien, daarom wordt autorijden na een
oogonderzoek met atropine afgeraden.
Alle bovengenoemde toxische planten zijn verboden voor gebruik
in voedingssupplementen of kruidenpreparaten conform het
Warenwetbesluit Kruidenpreparaten [1]. De European Food Safety
Authority (EFSA) heeft de afgelopen jaren verschillende keren
gewezen op het mogelijke gevaar van de aanwezigheid van TA in
voeding. Dit is het gevolg van veelvuldig onderzoek naar de aanwezigheid van TA in diverse voedingsmiddelen en de risico-inschatting die op basis daarvan is gemaakt [2,3,4]. De oorzaak van
TA in voeding is de aanwezigheid van de bovengenoemde planten
als onkruid tijdens de teelt, die onopgemerkt bleef tijdens het oogsten en verwerken. De belangrijkste bronnen van TA in voeding zijn
(kruiden)thee, specerijen en graanproducten. EFSA waarschuwt
vooral voor de hoge TA-concentraties in de voeding van peuters en
kinderen en voor het gebruik van kruidenthee. Zij stelde vast dat
graanproducten voor kinderen gemiddeld 130,7 µg/kg TA bevatten [3]. EFSA rapporteert ook hoge TA-waarden in gierst, mais en
sorghum. Het is dus een regelmatig voorkomende contaminatie in
gewassen waarin van nature geen TA’s voorkomen.
Tot nu toe hadden bij kruiden vooral de contaminanten PAK’s
(polycyclische aromatische koolwaterstoffen) – ook bekend als
PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) – en PA (pyrrolizidine-alkaloïden) prioriteit bij de kwaliteitscontrole, maar daaraan dienen nu
ook TA toegevoegd te worden. Tekenend is dat, naast 100% van
de monsters van aardappelen (dit zijn overigens calystegines, een
andere type TA met een andere werking en toxiciteit dan atropine),
ruim 70% van de droge (kruiden)theeproducten TA bevat. De incidenteel hoogste TA-concentratie vond men in een monster van
droge kruidenthee (4357 μg/kg TA) [3).
Van alle groepen levensmiddelen die gemeten werden, bevatte
kruidenthee het hoogste gemiddelde TA-gehalte, namelijk 13,4
μg/kg. Ook werd gemeten hoeveel TA bij een traditionele bereiding van thee/kruidenthee in de drinkbare thee terecht kwam:
dat was ongeveer 50%. De kwaliteit van de grondstoffen van met
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FIGUUR | Basisstructuur tropaan-alkaloide

name kruiden(thee) verdient dan ook extra attentie om TA-belasting bij gebruikers te voorkomen.
De afgelopen jaren waren er in de EU [5) diverse recalls vanwege
een te hoog TA-gehalte in kruidenproducten. In Nederland
gebeurde dat bij een theeproduct op basis van heemst (Althea
officinalis) met een zeer hoog atropinegehalte, waardoor de
gebruikers opgenomen dienden te worden in het ziekenhuis. Ook
in Ruscus aculeatus, Echinacea, Arctium lappa en een gemengde
kruidenthee werd een (te) hoog TA-gehalte aangetroffen.
De EFSA gaat uit van een groeps-ARfD (Acute Reference Dose: de
dosis waarboven acute effecten optreden; er is geen chronische
toxiciteit) van 16 ng TA per/kg lichaamsgewicht [2] .
Er is door de EU nog geen maximale norm voor kruidenproducten
vastgesteld, maar daarop vooruitlopend kunnen bedrijven voor
gedroogde thee of tincturen bijvoorbeeld een norm van 1 μg/kg
TA aanhouden, wat wil zeggen: in principe afwezig en gelijk aan de
EU-norm voor TA in graanproducten voor zuigelingen en peuters [6].

Ir. Th. (Theo) van Rooij is voedingskundige en ervaringsdeskundige op het gebied van kruiden (zie www.
rivendell.eu). Contact: theovanrooij@rivendell.eu
REFERENTIES | [1] Warenwetbesluit Kruidenpreparaten: http://wetten.overheid.nl/BWBR00
12174/2014-12-13 [2] Scientific opinion on tropane alkaloids in food and feed: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2013.3386/epdf [3] Occurrence of tropane alkaloids
in food: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1140/epdf [4] Human
acute exposure assessment to tropane alkaloids: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2018.5160/epdf [5] https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchByKeyword&NewSearch=1& Keywords=atropine [6] EU-verordening 2016/239/EU:http://eurlex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0239&from=NL

PĲNSTILLER RÉCHT
UIT DE NATUUR
In de warme zandgronden van de Kalahariwoestijn in Afrika groeit een
exotische plant met de werkzame stof Harpagophytum procumbens.
Of ‘duivelsklauw’ in het Nederlands. Niet de prachtig roze bloemen, maar
de wortels van de plant bevatten deze stof. Al eeuwen worden extracten
daarvan gebruikt als natuurlijke pijnstiller bij onder andere artritis, artrose,
ﬁbromyalgie en jicht.
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A.VOGEL ATROSAN TABLETTEN
• bij reumatische pijn door onder andere
artrose, artritis en ﬁbromyalgie
• natuurlijke pijnstiller
• met het effectieve ingrediënt Harpagophytum

*Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Harpagophytum procumbens. De toepassing
is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies is
deze tabletten – voor optimale ondersteuning – minimaal 4 weken achtereen te gebruiken.
KOAG-nr: 11-1216-2062

COLOFON

Het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (NTvF) wordt
uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF). Een abonnement kost per jaar (vier uitgaven)
€49,25 (prijs 2018) en is kosteloos voor leden van de NVF.
Prijs van losse nummers en buitenlands abonnement
op aanvraag (nvf@fyto.nl). Zie voor redactiestatuut en
auteursrichtlijnen: www.fyto.nl, onder Tijdschrift.
ISSN 1384-8925
REDACTIE: drs. A.S. van der Aa, drs. A.G.M. van Asseldonk,
dr. P. M. Becker, Th. van Hoof, M. de Jong MSc, drs. T.
Koning, drs. M. van Kregten, drs. L.K. de Munck-Khoe, ir.
A.S. Nijhuis-Bouma, dr. E. van den Worm (eindredactie).
OPMAAK: maartjedegoede.nl
REDACTIEBUREAU: M.N. Zijlstra (redactie@fyto.nl), Karl
Marxstraat 101, 6663 LA Lent.
Tel. 06-53593509 (A.G.M. van Asseldonk).
LEDEN- EN ABONNEE-ADMINISTRATIE: NVF t.a.v. Grootboek, St. Annastraat 48, 6524 GE Nijmegen (nvf@fyto.nl).
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: JN/Media Sales, Deventer.
Tel. 0570-516873; info@jnmediasales.nl.
NVF-BESTUUR: Drs. C.M. Catlender (penningmeester),
drs. G. Hoogsteen (secretaris), drs. D. Meijer, dr. M.T.I.W.
Schüsler-van Hees (voorzitter)
E-mail: nvf@fyto.nl; Margrietstraat 9, 5121 XL Rijen. Tel.
06-17288268.
© NVF, 2018 Artikelen uit het NTvF of gedeelten daarvan
mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de
redactie worden overgenomen.
WBP-VERKLARING | Indien u geen NVF-lid of NTvF-abonnee bent, ontvangt u deze editie van dit tijdschrift omdat
u als relatie in onze database staat. Het NVF-bestuur
vindt het belangrijk dat u op de hoogte wordt gehouden
van onze activiteiten en van de ontwikkelingen die in
deze editie beschreven staan. U ontvangt alle edities of
incidenteel een editie van het NTvF gratis. De toezending
kan onregelmatig zijn. Wilt u verzekerd zijn van tijdige
toezending en/of u wilt de vereniging steunen dan
vragen we u abonnee of lid te worden. Mocht u geen
prijs stellen op deze toezending, of wilt u helemaal uit
ons bestand verwijderd worden, geef dit dan door aan
de NVF-administratie, bij voorkeur via nvf@fyto.nl. De
NVF stelt haar adressenbestand nooit ter beschikking
van derden.

22

Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 31e jaargang, nr. 2, 2018

NVF-nieuws
2018 is voor onze vereniging een belangrijk jaar waarin we hopen
te groeien. En dan gaat het niet alleen over de gewone leden, maar
ook over de nieuwe mogelijkheid om bedrijfslid te worden. Het
bestuur heeft zich ervoor ingespannen om hier een succes van te
maken en is benieuwd naar de uitkomsten aan het eind van 2018.

MAP-EXPO EN CONGRES
Een mooie uitdaging voor dit jaar is het congres met als titel:
Natural products, Evidence based effectiveness. Dit congres vindt
gelijktijdig plaats met de MAP-Expo op 3 en 4 oktober 2018. De
dagvoorzitter is professor dr. Rob Verpoorte en (inter)nationale
bekende sprekers hebben toegezegd om te komen. Dat belooft
dus wat. Reserveer daarom deze datum alvast in uw agenda. Het
bestuur hoopt op een grote opkomst van niet alleen leden, maar
ook van geïnteresseerden (potentiële leden!).

NETWERK EN WEBSITE
De NVF is een virtueel kenniscentrum, maar ook een netwerkorganisatie. Het bestuur is daarin actief en onderhoudt contacten met onder andere de universiteiten in Leiden en Utrecht, de
VVM (netwerk van milieuprofessionals) en de Federa. Tijdens die
gesprekken ontstaan weer vernieuwende inzichten over de rol die
fytotherapie kan spelen (zoals bijvoorbeeld bij milieuproblemen
door reguliere geneesmiddelen als diclofenac) en hoe we als NVF
de verbinding kunnen maken met mensen en organisaties in de
maatschappij. Een belangrijke rol in deze verbinding en vernieuwing zal de website gaan hebben. Het doel is om de nieuwe site
op 1 juli in de lucht te hebben. Door het bieden van nieuws en achtergrondinformatie op een overzichtelijke, moderne website wil
het bestuur de fytotherapie nog zichtbaarder gaan maken. Ook
sociale media zullen worden ingezet. Voor de leden komt er weer
het besloten gedeelte met professionele en praktische informatie
over fytotherapie (zoals bijvoorbeeld het Nederlands Tijdschrift
voor Fytotherapie).
Namens het bestuur,
Gerben Hoogsteen,
Secretaris

Rode klaver
+
Hop
+
Angelica sinansis
+
Magnesium
+
L-taurine
x
OPC
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Eyewise

Nieuw

®

Omega 3

Eyewise met ook 250mg DHA
✓ Hoog geconcentreerde
één-per-dag-formule

✓ 20mg natuurlijke, zuivere
luteïne in vrije vorm

✓ Met ook zeaxanthine
✓ Bevat 356mg Omega 3 per capsule,
inclusief 250mg DHA, wat bijdraagt
aan het behoud van een normaal
gezichtsvermogen

✓ De zuivere visolie die Lamberts
gebruikt, is van gecertificeerde
duurzame visserij

✓ 500µg vitamine B12 is aanwezig
als methylcobalamine

✓ Natuurlijke vitamine D3 met 100%
RI voor volwassenen
Eyewise Omega 3 is een unieke, één-per-dag-formule met een
synergetische combinatie van luteïne, zeaxanthine en omega-3vetzuren uit zuivere visolie, plus een natuurlijke vitamine D3.
Net als met ons succesvolle originele Eyewise, dat overigens
gewoon beschikbaar blijft, hebben we 20mg zuivere ‘vrije vorm’
luteïne toegevoegd. Het lichaam kan deze vorm direct opnemen
evenals zeaxanthine. Luteïne en zeaxanthine zijn carotenoïden
die niet in het lichaam worden gemaakt. Daarom moeten mensen
ze verkrijgen uit het dieet, met name uit groene bladgroenten.
In planten wordt luteïne geproduceerd om de celinhoud te
beschermen tegen schade door zonlicht. Ons lichaam kan
luteïne op dezelfde manier gebruiken als het wordt afgezet in
de macula, waar het de schadelijke golflengten in het zonlicht
filtert die de gevoelige lichtreceptorcellen van de macula kunnen
beschadigen. Luteïne is, zoals alle carotenoïden, een antioxidant
waarvan wordt aangenomen dat het een rol speelt bij de
bescherming van het weefsel tegen schadelijke vrije radicalen.

www.lamberts.nl
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Eyewise Omega 3:

belangrijk bij behoud van gezonde ogen
Talrijke onderzoeken tonen aan dat omega-3vetzuren ook bijzonder belangrijk kunnen zijn bij
het behoud van gezonde ogen, vooral naarmate
we ouder worden. Lamberts heeft 356mg omega 3
vetzuren per capsule bijgevoegd, inclusief 250mg
DHA,
wat bijdraagt tot het behoud van een
normaal gezichtsvermogen. Bovendien
is de zuivere visolie die we gebruiken, gecertificeerd
van duurzame visserij.

