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

productoverzicht voor behandelaars

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

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

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

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

Assortiment Eenheid Prijs*
Gewenste 

aantal 
invullen

agaricus blazei 90 st 33,24 

auricularia 90 st 26,82

chaga 90 st 26,82

coprinus comatus 90 st 26,82 

cordyceps 90 st 33,24

coriolus 90 st 26,82

hericium 90 st 26,82

hericor 90 st 26,82

maitake 90 st 26,82

pleurotus 90 st 22,65 

polyporus 90 st 26,82 

poria 90 st 26,82 

reishi/ganoderma 90 st 26,82 

shiitake 90 st 26,82 

triton 90 st 26,82

Assortiment Eenheid Prijs*
Gewenste 

aantal 
invullen

agaricus blazei 250 g  125,10

auricularia 250 g 103,50

chaga 250 g  125,10

coprinus comatus 250 g  103,50

cordyceps 250 g  125,10

coriolus 250 g  103,50

hericium 250 g  103,50

hericor 250 g 87,58

maitake 250 g  103,50

pleurotus 250 g 103,50

polyporus 250 g  103,50

poria 250 g  103,50

reishi/ganoderma 250 g  103,50

shiitake 250 g  103,50

triton 250 g  103,50

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

topkwaliteit mycelium en jonge vruchtlichaam

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

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



3  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 31 e jaargang, nr. 3, 2018

INHOUD 

06. Ten geleide | LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE EN MAAIKE 
VAN KREGTEN 

07. Groene extractietechnieken in vogelvlucht 
| LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE

10. Superkritische vloeistofextracties met CO2 
| RAWIYA H. ALASBAHI; VERTAALDE SAMENVATTING DOOR 
LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE

12. Lupeol uit reststromen van lupineschillen 
en berkenbast |MAAIKE VAN KREGTEN EN LAN KIAUW DE 
MUNCK-KHOE

14. Hydrolaat: een ‘nieuwe’ bereiding met 
potentie? | TEDJE VAN ASSELDONK

19. Impressies van het eerste tetranationale 
fytocongres: Wenen was een bezoekje waard! 
| RINY RONGEN

23. Het derde Vlaamse herboristencongres 
| TANNETJE KONING EN NADET SOMERS

RUBRIEKEN

03. Agenda

03. Van de redactie

21. In gesprek met: NVF-lid Tannetje Koning 
| THEA VAN HOOF   

24. Wet en kwaliteit: Ginkgo: kwaliteit is een 
vraagteken? | THEO VAN ROOIJ

26. Vraag en antwoord: Teunisbloemolie 
| MAAIKE VAN KREGTEN

6, 28, 29. Nieuwsberichten

30. NVF-nieuws

30. Colofon

Illustraties: 
Voorpagina: IEZ (H. Albers)
Pag. 14: IEZ (E. van Asseldonk)
Overige: zie onderschriften.

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

1-2 september 2018
International Ayurveda Congress: Traditional Herbal 
Remedies from India and Europe PLAATS: LEIDEN | INFORMATIE: 
INTERNATIONALAYURVEDACONGRESS.COM/LEIDEN-2018 

10-13 september 2018
8th symposium on Medicinal Aromatic Plants
PLAATS: BONN, DUITSLAND | INFORMATIE: DFA-AGA.DE

25-26 september 2018
Beyond RCT-2 PLAATS: AMSTERDAM | INFORMATIE: MDOG.NL/BEYONDRCT

28-30 september 2018
Jubiläums-Symposium - 25 Jahre ATF Fort- und Weiterbildung zur 
Veterinärphytotherapie PLAATS: WILDPOLDSRIED (BIJ KEMPTEN), DUITSLAND 
| INFORMATIE: WWW.BUNDESTIERAERZTEKAMMER.DE/ATF/FORTBILDUNG/2018/09/
JUBILAEUM-PHYTOTHERAPIE/ 

3-4 oktober 2018
Medicinal and aromatic plants (MAP)-EXPO, 2e editie
PLAATS: EINDHOVEN, BEURSGEBOUW | INFORMATIE: MAP-EXPO.COM EN NVF@FYTO.NL
Tijdens MAP-EXPO: 
3 oktober 2018
NVF-congres Natural products: evidence based effectiveness/
solutions for the future PLAATS: EINDHOVEN, BEURSGEBOUW | INFORMATIE: 
FYTO.NL

15 november 2018
Cannabis - Phytochemical, Pharmacological and Clinical Evidence;
A scientific workshop organized by the Herbal Medicinal Products 
Platform Austria (HMPPA), and the Society for 
Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
PLAATS: WENEN, OOSTENRIJK  | INFORMATIE: HMPPA.AT/HMPPA-EVENTS/?LANG=EN

AGENDA
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Correctie
Op de voorkant van nummer 2, 2018 staat een foto van een Aloe arbores-
cens. Per abuis wordt aan de binnenzijde vermeld dat dit een Aloe vera is. 

Van de redactie
De laatste editie van dit jaar (nr. 4) zal ADHD als thema hebben. Wilt u 
hieraan bijdragen met een artikel of casus? Stuur uw stuk dan zo spoe-
dig mogelijk in. Deze editie heeft namelijk een lange doorlooptijd.

De redactie besteedt in 2019 extra aandacht aan de volgende thema's: 
Nr. 1: Medicinale paddenstoelen en plantaardige fungiciden 
Nr. 2: Fytotherapie bij mannenklachten
Nr. 3: Darmbarrière en kurkuma
Nr. 4: Obesitas en leververvetting

Graag ontvangen we hiervoor (maar ook over andere onderwerpen) 
suggesties of bijdragen van onze lezers. De externe deadlines voor de 
respectievelijke edities zijn: 1 december (nr. 1); 1 maart (nr. 2), 1 juni
(nr. 3) en 1 september (nr. 4).
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Worldwide, there is an increasing demand for natural products. They could provide the answer to many of the questions that 
modern healthcare is struggling with. This is why the Netherlands Association for Phytotherapy (NVF) is organizing a conference in 
partnership with NBI on October 3rd and 4th 2018.

International speakers from diverse disciplines will ensure a top quality conference that you shouldn’t miss out on! The conference 
will be held concurrently with the MAP-Expo trade fair, at the same venue, and will provide plenty of opportunities for visiting the 
fair. The programme is under supervision of moderator Prof. Dr Rob Verpoorte, Natural products laboratory, IBL, Leiden University.

10.00 RECEPTION    
    10.30 - 11.00 Prof. dr. Rob Verpoorte

Natural Products Laboratory, IBL, Leiden 
University. “Welcome and introduction”

NEW INSIGHTS    
     11.00 - 11.45 Dr. Erwin Zoetendal 

Assistant professor / Wageningen University & 
Research / WUR - Laboratory of Microbiology. 
“The human intestinal microbiota: 
diet and health”

    11.45 - 12.30 Dr. Gudrun Merzenich 
Doktor Hämatologie und Onkologie der 
Uniklinik Bonn, Head of the Work Group 
Synergy Research and Experimental Medicine. 
“Current developments in synergy research - 
preclinical and clinical aspects”

12.30 - 13.45 LUNCH

THE ROLE OF PHYTOTHERAPY    
     14.00 - 14.45 Dr. Milen Georgiev

Associate Professor of Institute of Microbiol-
ogy, Bulgarian Academy of Sciences, 
Bulgaria. “Phytotherapy in Eastern Europe: 
the thorny road from sense knowledge to 
evidence-based approach” 

    
    14.45 - 15.30 Dr. Gustav Komlaga 

Senior lecturer and a researcher of Pharma-
cognosy in the Kwame Nkrumah University of 
Science and Technology (KNUST), Kumasi, 
Ghana. “Phytotherapy in Ghana, from 
homemade remedies to commercialised 
products”

15.30 - 16.00 COFFEE BREAK

    16.00 - 16.20 Gifty Amokwandoh
Pharmacy student University of Utrecht, 
the Netherlands. Bachelor thesis: 
Pharmacological activity of prescribed herbal 
medicines for chronic diseases in Ghana. 
“Top used herbal medicines in the 
Afro-diaspora”

    16.20 - 16.55 Drs. Arielle Withaar
MD, psychiatrist, psychotherapist, own prac-
tice Hellendoorn. “Examples will be present-
ed on how I deploy phytotherapy, usually as 
a complementary addition, in a regular 
psychiatric practice”

International Conference
Natural products: evidence based effectiveness/solutions for the future

3 & 4 October 2018, Beursgebouw Eindhoven – The Netherlands

PROGRAMME WEDNESDAY 3 OCTOBER

        

    

     

Global marketplace for Medicinal & Aromatic Plants

REGISTER AT: 
www.map-expo.com/congress

Global marketplace for Medicinal & Aromatic Plants

Worldwide, there is an increasing demand for natural products. They could provide the answer to many of the questions that 
modern healthcare is struggling with. This is why the Netherlands Association for Phytotherapy (NVF) is organizing a conference in 
partnership with NBI on October 3rd and 4th 2018.

International speakers from diverse disciplines will ensure a top quality conference that you shouldn’t miss out on! The conference 
will be held concurrently with the MAP-Expo trade fair, at the same venue, and will provide plenty of opportunities for visiting the 
fair. The programme is under supervision of moderator Prof. Dr Rob Verpoorte, Natural products laboratory, IBL, Leiden University.

09.00 RECEPTION

NEW DEVELOPMENTS    
    9.30 - 10.15 Dr. Anna Rita Bilia 

Associate Professor of Pharmaceutical 
Technology at the Department of 
Pharmaceutical Sciences, Florence. “Herbal 
Drug Products loaded in Nanocarriers: an 
opportunity to increase Stability, Solubility, 
Oral Bioavailability and Bioeffi  cacy.”

10.15 - 10.45 COFFEE BREAK

NEW DEVELOPMENTS    
    10.45 - 11.30 prof. Dr. Jost Langhorst 

Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Universität Duisburg-Essen Leitung Zentrum 
für Integrative Gastroenterologie. “Myrrh, dry 
extract of chamomile fl owers and coff ee 
charcoal in the treatment of ulcerative 
colitis – a herbal multi-target therapy in 
clinical research and basic science”   

    11.30 - 12.15 Prof. dr. Renger Witkamp 
Division of Human Nutrition and Health. 
Wageningen University and Research, The 
Netherlands. renger.witkamp@wur.nl “Cannabis 
– a perfect example of a plant bridging 
traditional and modern medicine” 

12.15 - 13.45 LUNCH

REGULATIONS    
    13.45 - 14.30 Prof. Ioanna Chinou 

Professor, Department of Pharmacognosy 
and Natural Product Chemistry University 
of Athens. ”EU Regulatory framework for 
Herbal Medicinal Products. An up-to-date 
scientifi c review. Challenges for Traditional 
Medicines from Mediterranean origin”

International Conference
Natural products: evidence based effectiveness/solutions for the future

3 & 4 October 2018, Beursgebouw Eindhoven – The Netherlands

PROGRAMME THURSDAY 4 OCTOBER

After the conference, refreshments will be served and the  
winner of the poster prize for university students will be 
announced. 

• Registration fee:    € 245,00  (for both days, including lunch)         
• NVF members        € 165,00
• VVM members       € 200,00

• Single day admission:    € 125,00  (including lunch)
• NVF members:                €   82,50 
• VVM members:               € 100,00

All prices are ex. BTW

Accreditation has been applied for from a number of 
professional associationsprofessional associations.
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Ten geleide
Voor u ligt een editie over extractiemethoden, en dan 
met name superkritische CO2-extractie en stoomextrac-
tie. Beide methoden hebben de laatste jaren aan popu-
lariteit gewonnen. De eerste is relatief nieuw, de laat-
ste levert een steeds populairder wordend product op: 
hydrolaten.

De duurzame en selectieve techniek van superkritische 
CO2-extractie kwam eind jaren zeventig in gebruik, zij het 
nog heel beperkt, maar wint tegenwoordig steeds meer 
aan populariteit. U leest hier meer over in een ingekorte 
bewerking van een artikel dat professor Alasbahi voor 
ons tijdschrift heeft geschreven. Het complete artikel 
vindt u op de website van de NVF.

Een oude techniek die weer in de belangstelling staat, is 
stoomdestillatie. Deze techniek wordt gebruikt voor de 
winning van vluchtige oliën, maar er worden ook hydrola-
ten gemaakt met stoomdestillatie. Het traditionele rozen-
water en hamameliswater zijn hier voorbeelden van. Dit 
soort extracten wordt al veelvuldig toegepast in cosme-
tica, maar ze worden ook in toenemende mate gebruikt 
bij dieren en door (top)koks. Van Asseldonk zocht naar 
onderbouwing van het gebruik van hydrolaten en vond 
deze bijvoorbeeld in Iran, waar ze onderdeel vormen van 
de traditionele geneeskunde.

We hebben twee congresverslagen voor u: in april van dit 
jaar vond het derde Vlaamse herboristencongres plaats 
op de campus van de Universiteit van Leuven. Koning en 
Somers geven een beknopte weergave van de lezingen, 
over onder andere het metabole evenwicht van de vrouw, 
het al dan niet gebruiken van voedingssupplementen bij 
kankertherapieën en over het verleden, heden en de toe-
komst van het werken met etherische oliën.
Daarnaast vond eind mei het tetranationale fytocongres 
plaats in Wenen. Dit congres wordt sinds 2012 tweejaar-
lijks georganiseerd door de fytotherapieverenigingen 
van de drie Duitstalige landen Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland. Dit jaar vond het congres voor het eerst 
plaats met medewerking van de NVF. Rongen geeft hier-
van een persoonlijk verslag en sfeerimpressie.

In de vaste rubrieken in dit nummer vindt u onder meer 
een interview met NVF-lid en dierenarts Tannetje Koning, 
een pleidooi voor meer kwaliteitscontrole op ginkgopro-
ducten en een vraag over teunisbloemolie. 

Wij wensen u veel leesplezier en hopen van u te horen.

Maaike van Kregten
Lan Kiauw de Munck-Khoe

Antimicrobiële werking van 
vluchtige olie via de lucht

TEDJE VAN ASSELDONK | Bovenstaande titel lijkt een open deur, want 
het gebruik van (planten met) vluchtige olie via stoombaden bij 
infecties in luchtwegen, blaas of vagina, is in vele culturen bekend. 
Echter, als onderzoekers de antimicrobiële werking van vluchtige 
olie onderzoeken gebeurde dat tot voor kort in proefopstellin-
gen met zogenaamde multititerplaten, die zijn ontwikkeld voor 
niet-geurende oplossingen. Zijn deze testen dan wel geschikt? De 
werkzame stoffen vervliegen mogelijk tijdens het experiment. En 
hoe zit het met de werkzaamheid via de lucht, op afstand? Deze 
vragen leidden tot een uitgebreid promotieonderzoek van Adam 
Feyaerts en Lotte Mathé. Zij werken in het laboratorium van pro-
fessor Van Dijck in Leuven, dat is gespecialiseerd in Candida-on-
derzoek. Alhoewel het onderzoek nog loopt, hebben twee publi-
caties [1,2] inmiddels een tip van de sluier opgelicht.

Gebruikmakend van bestaande onderzoeksmodellen voor een 
antimicrobiële werking tegen Candida-gisten (C. albicans en C. gla-
brata), werden initieel voor een zestal vluchtige aromatische oliën 
(EOn) en vijf hierin veel voorkomende verbindingen (EOCn) de 
MIC-waardes* bepaald [1]. Tevens werd er een nieuwe eenvoudige 
test ontwikkeld, die rekening houdt met een eventuele werking 
op afstand door transport van de betrokken moleculen door de 

* De MIC is de Minimum Inhibition Concentration, de minimaal benodigde concentratie 
van antimicrobiële middelen (AMB) in een oplossing van (doorgaans) water om de groei 
van het doelorganisme zichtbaar te remmen. Deze maat wordt veel gebruikt om de activi-
teit van AMB te vergelijken. Daarnaast is er de MLC (Minimum Lethal Concentration), een 
meestal hogere waarde, die aangeeft bij welke sterkte AMB de doelorganismen doden. 
In het genoemde geval is er ook sprake van MFC (Minimum Fungicidal Concentration).

lucht. De onderzoekers noemen deze test de vapour-mediated sus-
ceptibility assay. Met deze nieuwe test werd van de gebruikte EOn 
en EOCn de vapour-phase-mediated antimicrobial activity (VMAA) 
bepaald [1,2]. Na de initiële testen werd het aantal testen op de 
twee Candida-soorten uitgebreid naar 212 EO(C)n (bestaande uit 
175 EOn en 37 EOCn). Ongeveer de helft van alle EO(C)n leverde 
in de gebruikte proefopstelling een VMAA op en vertoonde dus 
een antimicrobiële werking op afstand via de lucht. Het bleek dat 
de 'klassieke' MIC-waardes in het algemeen helemaal niet overeen-
kwamen met de door de onderzoekers in deze nieuwe test gevon-
den VMAA-waardes [2]. Opvallend was verder dat er een verschil 
was in vatbaarheid van de twee Candida-soorten: C. glabrata was 
gevoeliger dan C. albicans, terwijl de eerste met de gangbare anti-
microbiële middelen lastiger aan te pakken is.

REFERENTIES | [1] Feyaerts AF, Mathé L, Luyten W, Tournu H, Van Dyck K, Broekx L, Van 
Dijck P. Assay and recommendations for the detection of vapour-phase-mediated anti-
microbial activities. Flavour Fragr J. 2017;32(5):347-353. [2] Feyaerts AF, Mathé L, Luyten 
W, De Graeve S, Van Dyck K, Broekx L, Van Dijck P. Essential oils and their components are 
a class of antifungals with potent vapour-phase-mediated anti-Candida activity. Sci Rep 
2018;8(1):3958. DOI:10.1038/s41598-018-22395-6.
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Groene extractietechnieken in vogelvlucht
Een inleiding tot het thema

GROENE EXTRACTIE- 
TECHNIEKEN IN OPKOMST

De milieubelastende aspecten van tradi-
tionele extractiemethodes, waarbij vaak 
grote hoeveelheden organische oplos-
middelen worden gebruikt, hebben geleid 
tot de ontwikkeling van nieuwe milieu- en 
energiebesparende en meer kosteneffec-
tieve technieken. Ten opzichte van veelge-
bruikte traditionele methodes zoals mace-
ratie, Soxhlet*-extractie en hydrodestillatie 
hebben deze nieuwe technieken een veel 
kortere extractietijd nodig (minuten versus 
uren of dagen) en verbruiken ze geen of 
aanzienlijk minder organische oplosmidde-
len zoals ethanol, methanol of hexaan. Ook 
zijn deze technieken geschikt voor thermo-
labiele stoffen en in veel gevallen zijn ze effi-
ciënter door een hogere selectiviteit en een 
grotere opbrengst.
Een tegenwoordig veelgebruikte, geavan-
ceerde en groene extractiemethode is 
superkritische vloeistofextractie (SFE), waar-
bij meestal superkritische koolstofdioxide 
(scCO2) als solvens (oplosmiddel) fungeert. 
In een apart artikel in dit nummer wordt 
SFE nader besproken door Alasbahi. Een 
voorbeeld van de toepassing van SFE door 
een Nederlandse onderzoeksgroep is te 
lezen in het artikel over lupeolextractie in 
dit nummer.
De belangrijkste andere methodes zijn 
microwave-assisted extraction (MAE), ultra-
sound-assisted extraction (UAE), accelerated 
solvent extraction (ASE) en subcritical water 
extraction (SWE). Daarbij is SFE met scCO2 
vaak een alternatief voor hexaan of andere 
gangbare extractiemiddelen voor apo-
laire (lipofiele) stoffen, terwijl SWE vooral 
geschikt is voor polaire (hydrofiele) stoffen. 
Superkritische CO2-extractie wordt tegen-
woordig veel toegepast voor het verkrijgen 
van vluchtige olie uit aromatische planten.

Het CO2 dat gebruikt wordt voor superkri-
tische CO2-extractie is ‘groen’ omdat het 
een restproduct uit de industrie is dat in het 
SFE-proces steeds wordt hergebruikt. 
Bij MAE, UAE en ASE wordt nog wel gebruik 
gemaakt van gangbare extractievloeistof-
fen (organische oplosmiddelen), maar in 
veel kleinere volumes dan die nodig zijn 
voor traditionele methodes: minimaal 
tien keer minder. Hier kan bioethanol een 
groene optie zijn. Voor SFE, dat in de eer-
ste plaats geschikt is voor apolaire stoffen, 
is ethanol of een ander polair oplosmid-
del nodig als co-solvens (ca. 5%) wanneer 
meer polaire stoffen geëxtraheerd moeten 
worden.
Bij MAE wordt het solvens verhit door micro-
golven tussen 300 MHz en 300 GHz. Het 
plantenmateriaal wordt in een vat met een 
microgolfabsorberend solvens geplaatst 
en enkele minuten blootgesteld aan micro-
golfenergie, vaak in meerdere cycli. De 
electromagnetische golven vernietigen de 
plantenmatrix en -celwanden, zodat plan-
teninhoudsstoffen kunnen diffunderen en 
oplossen in het solvens. Geschikte solventia 

LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE | Voor een duurzamere extractie van medicinale en aromatische planten worden steeds vaker 
zogenaamde groene extractietechnieken gebruikt. Deze technieken maken het mogelijk om op grootschalige maar 
ecologisch en economisch verantwoorde wijze biomassa van reststromen uit de voedingsindustrie te benutten. Deze 
biomassa wordt gebruikt voor de isolatie van waardevolle stoffen zoals polyfenolen, carotenoïden, tocoferolen, fyto- 
sterolen, vetzuren, pectinen, aminozuren, bioactieve peptiden, collageen en vele andere stoffen die een toepassing 
vinden in voedingsmiddelen (onder andere antioxidanten en kleurstoffen), functionele voedingsmiddelen, voedings-
supplementen, cosmetica of farmaceutische producten.

voor MAE zijn onder andere ethyleenglycol, 
ethanol, methanol, water en aceton. Bij MAE 
in een open vat ligt de temperatuur van het 
systeem rond of onder het kookpunt van het 
solvens. Bij geslotenvat-MAE kan de tem-
peratuur ver boven het kookpunt stijgen. 
MAE leent zich voor polaire vloeistoffen en 
(kleinere) polariseerbare verbindingen zoals 
fenolzuren, quercetin, resveratrol, maar is 
minder geschikt voor thermolabiele stof-
fen. Er is ook een MAE-variant waarbij geen 
solvens wordt gebruikt: solvent-free MAE 
(SFMAE), bijvoorbeeld voor de extractie van 
vluchtige stoffen uit vers plantenmateriaal. 
Hierbij verhitten de microgolven het in het 
plantenmateriaal aanwezige vocht, met dis-
ruptie van de plantencellen als gevolg.
Bij UAE wordt het te extraheren materiaal 
in een afgesloten vat met solvens in een 
ultrasoon bad geplaatst en wordt er gebruik 
gemaakt van geluidsgolven tussen de 
20-2000 KHz. 
Het mechanische effect van ultrasound 
zorgt voor verhitting van het solvens en 
verhoogt het contact tussen solvens en 
plantenmateriaal en de doordringbaarheid 

FIGUUR 1 | Schematische weergave van ultrasound-assisted en microwave-assisted extractieopstellingen. Bron: https://extractionmagazine.
com/2017/11/28/ultrasound-assisted-extraction-food-natural-products-mechanisms-techniques-combinations-protocols-applications
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van de plantencelwanden. Door een korte 
ultrasoonblootstelling aan te houden kan 
de methode ook voor thermolabiele stoffen 
toegepast worden. Een nadeel is dat ultra-
sound een negatief effect kan hebben op 
bioactieve plantenstoffen door de vorming 
van vrije radicalen.
ASE wordt ook wel pressurized solvent 
extraction (PSE) of pressurized liquid extrac-
tion (PLE) genoemd. De extractie gebeurt 
met organische extractiemiddelen bij een 
verhoogde druk en temperatuur. De hoge 
druk houdt het solvens in een vloeibare 
staat bij een hoge temperatuur, die meestal 
boven het kookpunt van het solvens ligt. 
Hetzelfde kan gedaan worden met water, 
wat het voordeel heeft dat het goedkoop, 
veilig en milieuvriendelijk is. Er wordt 
gebruik gemaakt van subkritisch water 
(SWE) van 100°C tot 374°C (de kritische tem-
peratuur van water) bij een druk tot 10 bar.
MAE wordt van de hier genoemde groene 
extractietechnieken het langst toegepast 
(sinds de jaren tachtig) en wordt onder 
andere gebruikt voor analytische doelein-
den en voor de winning of verwijdering van 
stoffen in de petrochemische, agrarische en 
voedingsindustrie. Het zou niet alleen effec-
tiever zijn dan Soxhlet-extractie, maar ook 
effectiever dan de andere geavanceerde 
extractiemethodes (zie tabel 1). Soxhlet-ex-
tractie is al meer dan een eeuw de meest 
gebruikte extractiemethode en wordt 
nog steeds gebruikt als standaard voor de 
vergelijking van de efficiëntie van nieuwe 
extractietechnieken.*
Voor de extractie van aromatische plan-
ten met superkritische CO2 wordt soms de 
samenstelling van het stoom- of hydro-
destillatie-extract als model gebruikt bij 
het vinden van de beste instelling van de 
extractieparameters waarmee het resultaat 
die van stoomdestillatie zo veel mogelijk 
benadert. Afhankelijk van de gebruikte 
plant kunnen scCO2-extracten weinig of 
veel verschillen van destillatie-extracten 
(zie figuur 2).

COMBINATIES VAN 
EXTRACTIETECHNIEKEN

De nieuwe extractiemethodes worden vaak 
ook in combinatie met elkaar gebruikt om 
de opbrengst verder te verhogen. Zo wor-

den UAE en MAE als voorbehandeling inge-
zet voor superkritische vloeistofextractie en 
kan UAE ook tijdens SFE toegepast worden. 
Voorbehandeling gebeurt ook met enzy-
men die plantencelwanden open kunnen 
breken (enzyme-assisted extraction), bijvoor-
beeld met amylase, pectinase, cellulase of 
protease. De aard van de plantenmatrix 
(bloem, blad, zaad, bast, wortel, etc.) en van 
de gewenste inhoudsstoffen (oplosbaar-
heid, temperatuurgevoeligheid, etc.) bepa-
len grotendeels wat de meest geschikte 
extractiemethode is. De deeltjesgrootte 
en het watergehalte van het te extraheren 
materiaal hebben eveneens invloed op de 
opbrengst van het extract. Ook de toepas-
sing van het extract kan de keuze bepalen 
voor de extractiemethode. Zo gaf bijvoor-
beeld superkritische CO2-extractie van 
smaakstoffen uit lavendelsoorten (voor toe-
passing in voedingsmiddelen en dranken) 
de beste smaakkwaliteit ten opzichte van 
subkritische waterextractie en Soxhlet-ex-
tractie, terwijl de opbrengst verreweg het 
hoogst was met de Soxhlet-methode [2].
Microwave-assisted en ultrasound-assisted 
extracties kunnen ook gecombineerd wor-
den met een Soxhlet-extractie of (hydro)
destillatie voor de verbetering van de 
opbrengst en kwaliteit van het extract.
Een bijzondere plaats tussen de groene 
extractiemethodes wordt ingenomen door 
zogenaamde natural deep eutectic solvents 
(NADES), die steeds meer toepassingen 
beginnen te vinden [3,4]. NADES maakt 
gebruik van mengsels van twee of meer 
natuurlijke plantenmetabolieten, zoals 
organische zuren, suikers, (poly)alcoholen, 
aminen, aminozuren en cholinechloride. 
Deze mengsels worden op een zodanige 

manier samengesteld dat het smeltpunt 
van het mengsel lager is dan dat van de 
afzonderlijke componenten. In dit tijdschrift 
is eerder een artikel verschenen over dit 
onderwerp (april 2014). 

NIEUWE EXTRACTIEME-
THODES LEVEREN NIEUWE 

EXTRACTSAMENSTELLINGEN

Extracten die verkregen zijn met de nieuwe 
technieken kunnen qua samenstelling 
nogal afwijken van extracten die op tradi-
tionele manier zijn geproduceerd en waar-
van de farmacologische eigenschappen en 
klinische data zijn beschreven in officiële 
monografieën. 
Dat geeft nieuwe uitdagingen betreffende 
veiligheid, klinische werkzaamheid en stan-
daardisatie van extractieprocedures. Ander-
zijds maakt de manipuleerbare selectiviteit 
van met name SFE het mogelijk om verrijkte 
extracten te verkrijgen met hoge(re) con-
centraties van gewenste bioactieve com-
ponenten, wat kan leiden tot een betere 
werking - het maximaliseren van het fyto-
therapeutische potentieel - of tot nieuwe 
toepassingsmogelijkheden.
De veelgebruikte Echinacea-soorten zijn 
daar een voorbeeld van. Het bekendst is 
de toepassing ter ondersteuning van het 
immuunsysteem, met name tegen gewone 
verkoudheid. Het is echter al meer dan tien 
jaar bekend dat de wortels van E. pallida 
polyacetyleen- en polyeenverbindingen 
met kankerremmende werking bevatten. 
Deze verbindingen ontbreken vrijwel in E. 
purpurea en E. angustifolia. In vergelijking 
met een Soxhlet-extractie met hexaan 
als solvens werd met scCO2-extractie een 
extract verkregen dat zeer rijk is aan deze 
verbindingen, met een hoge selectiviteit 
voor niet-geoxideerde lipofiele stoffen. 
Het extract vertoonde in vitro een cyto-
toxische werking tegen borstkankercel-
len (MC-7-cellijn) en een zwakke werking 
tegen niet-kleincellige longkankercellen 
(A549-cellijn) [5]. Eerder al werd een sterke 
activiteit waargenomen tegen darmkan-
kercellen (COLO-320-cellijn) van polyacety-
lenen uit een hexaanextract van E. pallida 
en een zwakkere werking tegen pancre-
askankercellen (MIA PaCa-2 cellijn) [6]. De 
selectiviteit van scCO2-extractie maakt het 

FIGUUR 2 | Vergelijking van de belangrijkste componenten in de 
vluchtige olie van Rosmarinus officinalis L. verkregen met hydro-
destillatie (HD) of superkritische vloeistof extractie (SFE)
BRON | Khalili G et al. Orient J Chem 2017;33(5):2537-2541

* Een Soxhlet-apparaat is een extractieopstelling en dankt zijn naam aan de Duitse chemicus Franz von Soxhlet, die deze opstelling in 1879 bedacht. Deze wordt vaak in laboratoria 
gebruikt om bestanddelen uit (planten)materiaal te extraheren met een bepaald solvens. Fijngemalen vaste stof (bladeren, wortels, bloemen, zaden etc.) wordt geplaatst in een 
extractiehuls, vaak gemaakt van cellulose. Door verwarming van een kolf met solvens, verdampt er oplosmiddel dat daarna omhoog stijgt door een buis. Door een daarboven gemon-
teerde koeler wordt de damp dusdanig afgekoeld dat deze als vloeistof weer naar beneden stroomt en in de huls met het te extraheren monster terecht komt. Doordat er in de loop 
van de tijd steeds meer solvens verdampt (en weer condenseert), stijgt het solvensniveau in de extractiehuls. Dit gaat door totdat het vloeistofniveau zo hoog is dat de vloeistof via 
een speciaal glazen overloopbuisje in één keer volledig wordt overgeheveld naar de onderste kolf, waar het oplosmiddel/extractmengsel zich verzamelt. Door te blijven verwarmen, 
begint het proces van het vollopen van de cellulosehuls met (planten)materiaal weer van voren af aan. Dit proces wordt pas gestopt wanneer vrijwel alle te extraheren stoffen onderin 
de kolf terecht zijn gekomen. Daarom staat de Soxhlet-extractiemethode ook wel bekend als een continue en/of uitputtende extractie.
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mogelijk om verder onderzoek te doen naar 
de kankerremmende eigenschappen van 
polyacetylenen uit E. pallida.
Uit een ander onderzoek kwamen duide-
lijke verschillen naar voren in het profiel van 
werkzame inhoudsstofgroepen, verkregen 
met superkritische CO2 of ethanol. De gehal-
tes van polysacchariden, koffiezuurderiva-
ten (echinacoside, cichoreizuur) en alkami-
des werden vergeleken in een scCO2-extract 
en twee verschillende ethanolextracten van 
de wortels van E. angustifolia [7].
In deze studie bevatte het scCO2-extract 
(temperatuur, druk, stroomsnelheid, extrac-
tieduur en andere parameters werden niet 
nader gespecificeerd) geen polysaccha-
riden, maar wel de hoogste concentratie 
alkylamides (73,8%), die beschouwd worden 
als de stoffen met de belangrijkste immuun-
modulerende werking. Het 60%-ethano-
lextract bevatte 2,3% alkylamides en 48,9% 
polysacchariden en het 20%-ethanolextract 
bevatte 42,1% polysacchariden en slechts 
0,1% alkylamides. Echinacoside kon in geen 
van de extracten aangetoond worden. 
Opgemerkt dient te worden dat het in de 
EMA- en WHO-monografieën van de wor-
tels van E. angustifolia DC. om een extract 
gaat dat verkregen is met 45% ethanol. Ove-
rigens had in bovenstaande studie geen van 
de drie extracten een werking (preventief 
of therapeutisch) tegen infectie met rhi-
novirus type 39 ten opzichte van placebo 
bij gezonde vrijwilligers [7]. Rhinovirus 
type 39 staat bekend als een van de meest 
voorkomende veroorzakers van gewone 
verkoudheid.

Alasbahi geeft elders in dit nummer nog 
meer voorbeelden van verschillen in samen-
stellingen van extracten, afhankelijk van de 
extractiemethode, en daarmee samenhan-
gende verschillen in werking. 

SLOTOPMERKINGEN

Met de toenemende toepassing van nieuwe 
extractietechnieken en de verdere ont-
wikkeling daarvan voor de productie van 
fytotherapeutica ontstaat de noodzaak 
om extractieprocedures preciezer vast te 
leggen en beter te standaardiseren, de ver-
kregen extracten grondig te analyseren en 
te vergelijken met traditionele extracten, 
en uiteraard te testen op werkzaamheid en 
veiligheid. 
Het vergt veel experimenteren en kennis 
van zaken om het voor elkaar te krijgen om 
de meest optimale instellingen te vinden 
van het extractieproces en zo de gewenste 
kwaliteit en gehaltes te bereiken. De groene 
technieken zijn echter in de eerste plaats 
ontwikkeld voor toepassing in analytische 
laboratoria (bijvoorbeeld gehaltebepalin-
gen van pesticides in agrarische producten) 
en de industriële winning of verwijdering 
van enkelvoudige stoffen of stofgroepen in 
onder andere de voedingsindustrie, waar de 
nadruk ligt op de opbrengst en zuiverheid 
van stoffen, en niet op de kwaliteit van com-
plexe extracten. Zo is superkritische CO2-ex-
tractie een relatief milde extractieproce-
dure, wat niet direct gezegd kan worden 
van microwave-assisted of ultrasound-assis-
ted extractieprocessen.
Daarom is het erg belangrijk dat er, ten 
behoeve van de specifieke productie van 
fytotherapeutische extracten met behulp 
van SFE en andere hier besproken technie-
ken, meer onderzoek gericht op fytothera-
peutische toepassingen uitgevoerd wordt: 
gedegen onderzoek dat niet alleen kijkt 
naar opbrengsten, maar vooral ook naar de 
kwaliteit en werkzaamheid van de verkre-
gen extracten. 
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PLANT WERKZAME STOF OPBRENGST PER EXTRACTIEMETHODE (% DROOGGEWICHT) 
(EXTRACTIEDUUR)

MAE UAE SFE SOXHLET

Artemisa annua L. Artemisinin 92,1 (12 min.) 33,3 (2,5 uur) 60,4 (6 uur)

Curcuma longa L. Curcumin 90,47 (5 min.) 71,42 (5 min.) 69,36 (240 min.) 2,10 (8 uur)

Silybum marianum L. Silybinin 1,37 (6x 2 min.) 1,09 (12 uur)

Glycyrrhizia glabra L. Glycyrrhizinezuur 2,26 (4 min.) 2,50 (10 uur)

PLANT WERKZAME 
STOF

OPBRENGST PER EXTRACTIE-
METHODE (% NATGEWICHT) 
(EXTRACTIEDUUR)

SFMAE HD

Ocimum 
basilicum 
L.

Eugenol 43,2 11,0

Linalool 25,3 39,1

Totale 
opbrengst

0,029 0,028

(30 min.) (4,5 uur)

Mentha 
crispa L.

Limoneen 9,7 20,2

Carvon 64,9 52,3

Totale 
opbrengst

0,095 0,095

(30 min.) (4,5 uur)

Thymus 
vulgaris L.

γ-Terpineen 17,1 22,8

Eugenol 51,0 40,5

Totale 
opbrengst

0,160 0,161

(30 min.) (4,5 uur)

TABEL 1 | Enkele voorbeelden van extractieopbrengsten met verschillende extractietechnieken [1]**

HD: hydrodestillatie; MAE: microwave-assisted extraction; SFE: supercritical fluid extraction; SFMAE; solvent-free microwave-assisted 
extraction; UAE: ultrasound-assisted extraction | ** Voor de overzichtelijkheid wordt van de extractieparameters die een invloed op het 
resultaat hebben alleen de extractietijd weergegeven. Voor meer details, zie: Veggi et al., 2013.
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Superkritische vloeistofextracties met CO2

INLEIDING

Conventionele extractiemethodes maken 
vaak gebruik van grote volumes van orga-
nische oplosmiddelen, wat gepaard gaat 
met risico’s voor de gezondheid van mens 
en milieu [Mendiola 2007]. In navolging 
van het Montreal Protocol2 wordt er druk 
uitgeoefend op de industrie om gebruik 
te gaan maken van nieuwe, duurzame 
processen die geen gebruik maken van 
organische oplosmiddelen die het milieu 
schaden [Ramsey 2009]. Inmiddels zijn er 
technieken ontwikkeld om conventionele 
organische oplosmiddelen te vervangen 
door milieuvriendelijke oplosmiddelen, 
zoals superkritische koolstofdioxde (SC-
CO2, ook wel weergegeven als scCO2). In 
meer dan 90% van alle analytische, super-
kritische vloeistofextracties wordt CO2 als 
extractiemiddel gebruikt [Pourmortazavi 
2007]. 
Superkritische vloeistoffen worden al sinds 
de late jaren zeventig van de vorige eeuw 
gebruikt om natuurlijke stoffen te isole-
ren, maar werden lange tijd slechts voor 
enkele producten toegepast. Tegenwoor-
dig begint de ontwikkeling van de super-
kritische extractieprocessen en uitrusting 
lonend te worden en raken industrieën 
steeds geïnteresseerder in superkritische 
extractietechnieken [Brunner 2005]. 

ALGEMENE ASPECTEN

In de superkritische toestand (bij tempe-
ratuur en druk boven de kritische waar-
den) bestaat er slechts één fase. De zoge-
naamde ‘vloeistof’ (in het Engels: fluid) is 
dan noch gas, noch vloeistof (in het Engels: 
liquid) en kan het best omschreven wor-
den als een intermediaire toestand tussen 
gas en vloeistof. Deze superkritische fase 
behoudt gasachtige eigenschappen van 
diffusie, viscositeit en oppervlaktespan-

ning en vloeistofachtige dichtheid en 
oplossend vermogen. De lage viscositeit 
en oppervlaktespanning, de hoge diffusie 
(en hiermee de doordringbaarheid van 
het materiaal) en het oplossend vermogen 
hebben tot gevolg dat de extractiesnel-
heid aanmerkelijk hoger is dan bij conven-
tionele extractieprocessen het geval is. 
Bovendien kan de extractieselectiviteit tot 
op zekere hoogte gemanipuleerd worden 
door verandering van de dichtheid van de 
‘vloeistof’ via het gecontroleerd variëren 
van temperatuur en druk van het systeem. 
Het geëxtraheerde materiaal kan makkelijk 
verkregen worden door eenvoudigweg de 
druk van het systeem te halen, zodat de 
superkritische vloeistof terugkeert naar 
de gasfase en vervolgens verdampt zon-
der – of slechts in geringe mate – residuen 
achter te laten van het extractiemiddel 
[Askin & Ötles 2005; Brunner 2005; Bravi et 
al., 2007 ; José et al., 2007; Montañés et al., 
2008; Azmir et al., 2013].

RAWIYA ALASBAHI | LIAN KIAUW DE MUNCK-KHOE (VERTALING EN BEWERKING) | In deze ingekorte en redactioneel bewerkte verta-
ling van een origineel overzichtsartikel wordt ingegaan op algemene kenmerken en eigenschappen van superkritische 
CO2-extractie (supercritical fluid extraction, SFE1) als een geavanceerd en goed alternatief voor conventionele extractie-
methoden. Voor- en nadelen worden besproken van de toepassing van superkritisch CO2 als een milieuvriendelijke en 
effectieve extractievloeistof.

FIGUUR 1 | Schematische weergave van een SFE-systeem (in feite van een ultrasound assisted SFE-systeem). SFE is een tweestapsproces waarbij 
een gas boven zijn kritische temperatuur en kritische druk wordt gebruikt als het extractiesolvens, meestal koolstofdioxide (31°C en 74 bar). 
Het te extraheren plantenmateriaal, vaak als fijngemalen vaste grondstof, wordt in het extractievat geplaatst. Superkritische CO2 wordt via een 
hogedrukpomp door het extractievat geleid. Het extractbevattende CO2 wordt vervolgens in een separatievat opgevangen (ook wel collectievat 
genoemd), waar onder condities van een verminderde druk en temperatuur het extract neerslaat en de CO2-stroom het vat verlaat en teruggeleid 
wordt om opnieuw gebruikt te worden tot het einde van het extractieproces, of om opgeslagen te worden voor hergebruik. Het extractieproces 
kan statisch zijn (plantenmateriaal en vloeistof afgesloten in een extractievat), of dynamisch (vloeistof stroomt door het vat). Statische extractie 
wordt met name gebruikt wanneer er sprake is van lage concentraties van actieve stoffen die sterk gebonden zijn aan de plantenmatrix. www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0896844617305971?via%3Dihub

VERGELIJKING VAN SFE MET 
CONVENTIONELE METHODEN

De prestatie van SFE is al vaak vergeleken 
met andere geavanceerde en/of conventi-
onele extractiemethoden en in een aantal 
studies geëvalueerd. Zo was bijvoorbeeld 
de opbrengst van de vluchtige olie uit de 
Australische sandelhoutsoort Santalum 
spicatum het hoogst met SFE in vergelij-
king met stoomdestillatie, solvens-extrac-
tie en extractie met vloeibaar CO2. 
Ook voor de extractie van de vluchtige 
olie uit Valeriana officinalis was SFE snel-
ler en efficiënter dan hydrodestillatie. Het 
hydrodestillaat bevatte echter meer com-
ponenten van de vluchtige olie dan het 
extract verkregen met SFE. Dit betekent 
nier per se dat er minder componenten 
waren overgekomen met SFE, maar dat er 
ook rekening gehouden moet worden met 
de mogelijkheid dat er stoffen verloren zijn 

1. Omdat doorgaans superkritische CO2 wordt gebruikt voor supercritical fluid extraction (SFE) wordt de algemene term SFE vaak gebruikt waar superkritische CO2-extractie bedoeld wordt.
2. Het Montreal Protocol (sinds 1989 van kracht) heeft als eerste doel de bescherming van de ozonlaag, maar draagt ook bij aan de vermindering van klimaatveranderingen.
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gegaan in de laatste stap waarbij de druk 
van het systeem wordt gehaald [Herrero et 
al., 2010].
De superioriteit van SFE ten opzichte van 
hydrodestillatie werd ook aangetoond 
voor de extractie van twee eucalyptussoor-
ten (Eucalyptus cinerea en E. camaldulensis). 
Bij gebruik van SFE was de opbrengst van 
de vluchtige olie hoger en de extractietijd 
korter. Het SFE-extract toonde een veelbe-
lovende antioxidantactiviteit [Herzi et al., 
2013]. In vergelijking met geoptimaliseerde 
ultrasound-assisted extractie van de zaden 
van Benincasa hispida werd met superkriti-
sche CO2-extractie onder optimale condi-
ties een beter extract verkregen, zowel in 
kwantitatief opzicht (opbrengst en feno-
lengehalte) als in kwalitatieve zin (antioxi-
dant-activiteit) [Bimakr et al., 2013].
Uit het persafval van druiven kon met 
behulp van SFE een hogere concentratie 
fenolen geëxtraheerd worden dan met 
solid-liquid-extractie, hoewel de samen-
stelling van de extracten verschilde. Het 
solid-liquid-extract bevatte meer proan-
thocyanidinen, terwijl het SFE-extract rij-
ker was aan eenvoudige fenolen [Pinelo et 
al., 2007].
Voorbehandeling van salie (Salvia officina-
lis) met ultrasound in gedestilleerd water, 
gevolgd door opnieuw extraheren van het 
verkregen extract met superkritische CO2, 
leverde twee waardevolle producten op: 
het ultrasound-extract dat rijk was aan sui-
kers en een immuunmodulerende werking 
vertoonde en het superkritische extract 
dat rijk was aan diterpenen en sesquiterpe-
nen [Glisic et al., 2011].

ZOEKTOCHT NAAR 
FUNCTIONELE STOFFEN

In de afgelopen zeventien jaar zijn meer 
dan driehonderd verschillende planten-
soorten bestudeerd waarbij gebruik is 
gemaakt van SFE-technologie. Vele waar-
devolle, zuivere stoffen uit deze planten 
worden inmiddels gebruikt voor humane 
voedings- en gezondheidsdoeleinden. 
Voorbeelden hiervan zijn triglyceriden, 
vetzuren, vetalcoholen, glycosiden, was-
sen, terpenen, fytosterolen, tocoferolen, 
tocotriënolen, xanthonen, oleoresine, alka-
miden, fenolzuren, flavonoïden, anthocya-
ninen, coumarinen, carotenoïden en feno-
len [Askin & Ötles 2005; Cavero et al., 2006; 
Juan et al., 2006; Herrero et al., 2010; Bimakr 
& Ganjloo 2016; Nautiyal 2016; Sovilj et al., 
2011; Karale Chandrakant et al., 2011; Xu et 
al., 2011].
Uit de literatuur blijkt dat in de periode 
2010-2015 SFE voornamelijk werd toege-

VOOR- EN NADELEN VAN SFE 

VOORDELEN

• Supercritical fluid extraction (SFE) maakt 
geen of duidelijk minder gebruik van 
organische oplosmiddelen die het 
milieu schaden, terwijl de klassieke 
extractiemethoden grote hoeveelheden 
daarvan vereisen. Recycling en herge-
bruik van superkritische vloeistof maakt 
het mogelijk om verspilling tot een mini-
mum te beperken.

• CO2 is milieuvriendelijk en officieel 
erkend als veilig door de FDA en de EFSA. 

• CO2 is geur- en kleurloos, zuiver, 
non-toxisch, niet ontvlambaar, goed-
koop, recyclebaar en makkelijk te verwij-
deren van het product. Ook de relatief 
lage kritische temperatuur en druk van 
CO2 (30,9 °C, resp. 73,8 bar) maakt het 
een geschikt solvens voor voedingsmid-
delen en natuurlijke producten. Omdat 
SFE uitgevoerd kan worden bij relatief 
lage temperaturen en met gebruikma-
king van een niet-oxidatief medium is 
het ook geschikt voor thermisch labiele 
stoffen of stoffen die makkelijk oxideren. 

• Met SFE kan in aanzienlijk kortere tijd 
geëxtraheerd worden.

• De extractieselectiviteit van een super-
kritische vloeistof is hoger dan die van 
een vloeibaar oplosmiddel. Deze kan 
ingesteld worden door de temperatuur 
en/of druk te veranderen. De instelbare 
selectiviteit van een superkritische 
vloeistof (SCF) komt met name van pas 
voor de extractie van complex materi-
aal, zoals plantenmateriaal. Een goed 
voorbeeld daarvan is de selectieve 
extractie van vindoline uit meer dan 
honderd alkaloïden uit de bladeren van 
Catharanthus roseus. De selectiviteit kan 
ook veranderd worden door de toevoe-
ging van een co-solvens zoals ethanol, 
methanol, hexaan, aceton, chloroform 
of water, waarmee de polariteit van het 
extractiemiddel veranderd kan worden. 
Daarbij heeft ethanol de voorkeur als 
co-solvens, omdat het non-toxisch is en 
voldoet aan ‘groene’ criteria.

• Bioactieve en organoleptische eigen-
schappen van de extracten blijven 
behouden. 

• Voor analytische toepassingen levert 
de hoge extractie-efficiëntie van SFE 
het voordeel dat slechts een zeer kleine 
hoeveelheid monster nodig is. Waar 
20-100 g plantenmateriaal nodig is voor 
gangbare extractiemethoden, kan voor 
SFE volstaan worden met slechts 0,5-1,5 
g materiaal. Zo konden uit 1,5 g vers 
plantenmateriaal meer dan honderd 

vluchtige en semi-vluchtige verbindin-
gen geëxtraheerd worden en vervolgens 
gedetecteerd worden met gaschroma-
tografie en massaspectroscopie (GC-MS). 
Daarvan waren meer dan tachtig stoffen 
in voldoende hoeveelheid aanwezig om 
nauwkeurig te kunnen kwantificeren. 

• SFE is toepasbaar voor systemen van 
verschillende schaal, bijvoorbeeld van 
analytische schaal (minder dan een 
gram tot enkele grammen monster), 
bereidingsschaal (enkele honderden 
grammen uitgangsmateriaal), proefpro-
ductie-installatie (kilogrammen) tot en 
met grote, industriële schaal (tonnen van 
ruw materiaal, zoals koffiebonen).

• Onlinekoppeling is mogelijk met 
technieken voor monsterpreparatie en 
detectiemethoden. Zo werd directe 
koppeling met FTIR-spectroscopie (Fou-
rier-Transform-Infraroodspectroscopie) 
toegepast voor de bepaling van tagitinin 
C, een sesquiterpeenlacton met antima-
laria-activiteit, dat werd geëxtraheerd 
uit Tithonia diversifolia [Ziemons et al., 
2007].

NADELEN

• Problemen met polaire stoffen. De 
lage polariteit van CO2 (geschikt voor 
extractie van lipofiele stoffen) vormt een 
probleem voor meer hydrofiele verbin-
dingen. Dit kan aangepast worden door 
gebruik te maken van polaire modifi-
ceerders (co-solventia), zoals methanol 
en ethanol. Een andere methode is om in 
situ een minder polair derivaat te maken 
van de te extraheren stof.

• De hoge aanschafkosten van de 
apparatuur.

• Vele variabelen van het systeem dienen 
optimaal ingesteld te worden. De effecti-
viteit van SFE hangt af van het co-solvens 
(type en hoeveelheid) en extractiepara-
meters zoals temperatuur, druk, extrac-
tiesnelheid en extractieduur [Basniwal et 
al., 2005]. Dit vereist grondige kennis van 
zaken. Voor analytische toepassingen 
van SFE kan een gebrek aan deskundig-
heid tot fouten of verkeerde conclusies 
leiden.

• Sterke afhankelijkheid van de interactie 
tussen de te extraheren stof en de matrix 
van de grondstof.

• Problemen met opschalen.
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Lupeol uit reststromen van 
lupineschillen en berkenbast

In de afgelopen decennia is er een groei-
ende interesse in natuurlijke triterpenen 
vanwege hun brede spectrum van biolo-
gische activiteiten. Lupeol is een fytosterol 
en een van de pentacyclische triterpenen 
die in de belangstelling staan. Lupeol 
wordt aangetroffen in groenten zoals witte 
kool, peper, komkommer en tomaat, maar 
ook in fruit zoals olijf, vijg, mango, aardbei 
en rode druiven en in de lupineboon.
Lupeol heeft in vitro en in vivo verschillende 
farmacologische activiteiten laten zien, 
zoals een gunstige werking tegen ontste-
kingen, kanker, artritis, diabetes, hartaan-
doeningen en nier- en leverschade door 
toxische stoffen. Van lupeol zijn recent 
bioactieve eigenschappen gerapporteerd, 
zoals antitumor-, ontstekingsremmende 
en antioxidatieve effecten. Het anti-kan-
kereffect is de belangrijkste stimulans voor 
het recente onderzoek naar deze stof [1].
Lupeol werd voor het eerst geïdentifi-
ceerd  in 1891 door de Duitse chemicus 

Likiernik die het isoleerde uit lupineschil-
len [1]. Het bioactieve lupeol is het op een 
na meest voorkomende triterpeenalco-
hol in lupine. In Lupinus albus-olie is een 
lupeolgehalte van 0,4% vermeld (400 
mg/100 g olie), wat ongeveer een factor 
twintig hoger is dan in ginsengolie.
Om  lupeol te bestuderen werd het met 
alcoholische stoomdestillatie en Soxh-
let-extractie uit het plantenmateriaal geëx-
traheerd. Deze traditionele methoden 
hebben echter nadelen, zoals een lagere 
selectiviteit en het feit dat  sommige gif-
tige componenten via deze methoden 
meegeëxtraheerd kunnen worden. Het 
scCO2-extractieproces lijkt een alternatief 
te bieden voor het extraheren van lupeol. 
Superkritische CO2-extractie geeft weinig 
temperatuurstress voor de thermolabiele 
moleculen door de milde condities van 
het extractieproces, zorgt voor buitenslui-
ting van lucht en voor een omgeving met 
een inert oplosmiddel. Door een geschikt 

MAAIKE VAN KREGTEN EN LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE | Een projectteam van de onderzoeksgroep Transition Bioeconomy, onderdeel 
van het Kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool in Groningen, doet onderzoek naar het extraheren 
van lupeol door middel van superkritische CO2-extractie (scCO2-extractie). Dit artikel is gebaseerd op een schriftelijk inter-
view met prof. dr. Van Haren en dr. Miao Yu door De Munck-Khoe en Van Kregten. Vragen waren onder andere: waarom 
is gekozen voor lupeol, hoe vind je de optimale instelling van de extractieparameters en welke problemen kom je tegen?

past om stoffen uit natuurlijke bronnen te 
extraheren die een antioxidatieve (41%), 
antitumor (18%) of antibacteriële (10%) 
activiteit hebben [Da Silva et al., 2016]. 
Een interessant voorbeeld is maretak (Vis-
cum album), waarvan na superkritische 
CO2-extractie voor het eerst de biologi-
sche activiteit (antitumoractiviteit) van 
niet-polaire bestanddelen onderzocht 
werden. De meeste farmacologische stu-
dies van maretak waren tot dusver gericht 
op de therapeutische eigenschappen 
van polaire extracten. Met behulp van 
gaschromatografie/massaspectrometrie 
werden zo nieuwe terpeenverbindingen 
in het SC-CO2-extract geïdentificeerd die 
in vivo cytotoxische activiteit vertoonden 
tegen Ehrlich-carcinomacellen (Ćebović 
et al., 2008). Enkele andere voorbeelden 
zijn de toepassing van SFE in de zoektocht 
naar nieuwe antivirale verbindingen uit 
wilde en gecultiveerde salie (Salvia offici-
nalis) [Smidling et al., 2008] en naar anti- 

atherogene en cardioprotectieve stoffen 
uit duindoorn (Hippophae rhamnoides) 
[Basu et al., 2007]. 

CONCLUSIE

SFE met superkritische CO2 is een groen 
alternatief voor conventionele extractie-
technieken, vanwege de milieuvriende-
lijkheid en de flexibiliteit van het proces 
waarmee het extractievermogen en de 
extractieselectiviteit van de superkritische 
vloeistof aangepast kan worden. Dit zorgt 
voor een effectieve en veilige methode 
voor mens en milieu. Verschillende toepas-
singen van SFE zijn inmiddels ontwikkeld 
en gecommercialiseerd, bijvoorbeeld in 
de voedings- en farmaceutische industrie, 
of om bruikbare stoffen uit industriële bij-
producten te halen en om waardevolle, 
natuurlijke componenten in zuivere vorm 
te extraheren voor humane voedings- en 
gezondheidsdoeleinden. Daarnaast heeft 

SFE zijn toepassing gevonden voor de 
detectie, kwantificatie en/of verwijdering 
van toxische bestanddelen of zware meta-
len uit voeding en milieu. 

REFERENTIES | Zie het volledige artikel op het ledendeel 
van www.fyto.nl/supercritical-co2-extraction.

Dit artikel is een ingekorte en redactioneel bewerkte 
vertaling van een literatuuroverzicht van de verschil-
lende aspecten van superkritische CO2-extractie, dat 
door professor Alasbahi is geschreven op uitnodiging 
van de redactie van het NTvF. De volledige, originele 
(Engelstalige) versie is voor leden beschikbaar op de 
website van de NVF.

Prof. dr. (PhD) Rawiya H. A. Alasbahi is als docent verbon-
den aan de Faculteit Farmacie, afdeling Farmacognosie, 
van de Universiteit van Aden in Yemen. Haar interessege-
bied is de traditionele geneeskunde van Yemen.

Drs. L.K. (Lan Kiauw) de Munck-Khoe is afgestudeerd als
apotheker, werkzaam bij Springfield Nutraceuticals en
redactielid van dit tijdschrift.

polair co-oplosmiddel te kiezen in de juiste 
verhouding, kan het oplossende vermo-
gen van superkritische CO2 worden aan-
gepast om de extractie van lupeol te opti-
maliseren. Bovendien kan scCO2-extractie 
geschikt zijn om extracten te produceren 
die vrij zijn van ongewenste verbindin-
gen, zoals het monoterpeen thujon. Ten 
slotte geeft het gebruik van kooldioxide 
als oplosmiddel geen extra gezondheidsri-
sico aan levensmiddelen of farmaceutische 
producten.
Voor dit onderzoek wordt lupeol gewon-
nen uit de reststromen van lupineschillen 
en berkenbast. Het onderzoek richt zich 
op de ontwikkeling van het scCO2-proces 
voor lupeolextractie, de ontwikkeling van 
een analytische methode voor karakteri-
sering van het lupeolextract (kwalitatief 
en kwantitatief) en het opschalen van het 
proces tot semi-industrieel niveau met een 
bijbehorende economische evaluatie. Een 
voorlopige analyse laat zien dat industriële 
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scCO2-extractie van lupeol een haalbare 
optie lijkt. 

KNELPUNTEN

Er doen zich echter verschillende pro-
blemen voor bij de scCO2-extractie van 
lupeol. Een van deze problemen betreft 
de keuze van het co-solvens en de bijbe-
horende scCO2-extractieomstandigheden. 
Lupeol is een polaire stof en niet mengbaar 
met het niet-polaire scCO2. Er is dan ook 
een polair co-oplosmiddel nodig om de 
oplosbaarheid van lupeol in het extractie-
medium aan te passen. Water en ethanol 
hebben de voorkeur vanwege hun lage 
toxiciteit en hoge duurzaamheid. Water 
heeft een hogere polariteit dan ethanol, 
terwijl ethanol een hogere mengbaarheid 
heeft met scCO2 dan water. Om een homo-
gene mobiele fase te garanderen, dient er 
daarom een compromis gevonden te wor-
den tussen de mate van polariteit van het 
co-solvens en de hoeveelheid waarin het 
toegevoegd kan worden aan de superkri-
tische CO2. Het vinden van de meest opti-
male condities van het extractieproces 
vergt intensief onderzoek.
Een ander probleem is het verzamelen van 
lupeol. Lupeol zit voornamelijk in de schil 
van lupinebonen. Het verzamelde lupeol 
uit de scCO2/co-solvensextractie wordt 
opgelost in het gebruikte co-solvens, 
waarna scheidingsprocessen zoals ver-
damping of vriesdrogen nodig zijn om het 
doelmateriaal in vaste en geconcentreerde 
toestand te verkrijgen.
De zuiverheid van lupeol kan ook een pro-
bleem zijn. De selectiviteit van het toe-
gepaste co-solvens voor de extractie van 
lupeol is niet hoog en gewoonlijk is het ver-
zamelde extract een mengsel van verschil-
lende polaire stoffen. Daarom is nog een 
opzuiveringsproces nodig, bijvoorbeeld 
HPLC, om het zuivere lupeol te verkrijgen.

OPTIMALE INSTELLING

Om de optimale instelling van de extrac-
tieparameters te vinden voor het verkrij-
gen van een maximale opbrengst, passen 
de Groningse onderzoekers een kwan-
titatieve chemometrische benadering 
toe. Eerst stellen ze met trial and error de 
totale variabiliteit vast van de parameters 
met betrekking tot de deeltjesgrootte van 
het ruwe plantenmateriaal, temperatuur, 
druk, dichtheid, scCO2-stroomsnelheid en 
type (en hoeveelheid) en stroomsnelheid 
van het co-solvens. Vervolgens passen de 
onderzoekers een statistische methode 
toe, het zogenaamde Box-Behnken expe-

rimenteel design, op basis van de aan-
vankelijke proef- en foutgegevens voor 
het vaststellen van de variatieruimte in 
de parameters. Optimale condities voor 
het extractieproces worden gevonden 
door een wiskundig model te gebruiken 
(polynomial spline) dat is aangepast aan de 
experimentele gegevens. Het experimen-
teren voor Box-Behnken kan tijdrovend zijn 
omdat er veel experimenten nodig zijn.

PROJECTTEAM
 

Het projectteam bestaat uit prof. dr. Rob 
Van Haren, ing. Jan Pieter Thie en dr. Miao 
Yu. Van Haren is aangesteld als onder-
zoeksleider van het hoogleraarschap 
Transition Bioeconomy van het kenniscen-
trum Biobased Economy, waarin de ont-
wikkeling van groene extractie en vooral 
scCO2-technologie voor nutraceutische, 
cosmetische en farmaceutische toepassin-
gen de belangrijkste onderzoeksthema’s 
zijn. Hij heeft een achtergrond in de theo- 
retische biologie. Thie werkt binnen dit 
onderzoek aan de ontwikkeling van ana-
lytische methoden. Hij werkt als chemisch 
analist en heeft een achtergrond in de 
analytische chemie. Yu werkt als een post-
doc-onderzoeker aan de ontwikkeling van 
scCO2-extractieprocessen en heeft een 
onderzoeksachtergrond in milieutechno-
logie en (bio)proces engineering.

STUDENTEN

Bij de Hanzehogeschool worden studen-
ten aangemoedigd om deel te nemen 
aan onderzoeksprojecten en bij te dragen 
aan de voortgang van het onderzoek. 
Studenten doen mee aan dit project voor 
hun praktische cursussen of als deeltijd-
baan. Studenten met een achtergrond 
in de chemische technologie helpen bij 
de berekening en het ontwerp van het 
scCO2-extractieproces om de optimale 
omstandigheden voor het doel van de 
extractie vinden. Degenen die een ach-
tergrond hebben in analytische chemie 
richten zich op de stappen na het extrac-

tieproces, zoals chromatografie-analyse. 
En studenten met een biologische en far-
maceutische achtergrond richten zich op 
de analyse van het therapeutische effect 
van lupeol en de chemische structuur en 
eigenschappen ervan.
Door middel van het onderzoek kunnen 
de studenten kennis verwerven over de 
scCO2-extractieprocessen van bioactieve 
bestanddelen uit plantaardige materialen, 
de theoretische achtergrond van fase-
verandering, de overdracht van stoffen 
vanuit het plantenmateriaal naar het sol-
vens, downstream processing na scheiding 
en de analytische technieken die worden 
gebruikt voor de kwalitatieve en kwantita-
tieve bepaling van lupeol. 

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.

Drs. L.K. (Lan Kiauw) de Munck-Khoe is afgestudeerd als 
apotheker, werkzaam bij Springfield Nutraceuticals en 
redactielid van dit tijdschrift.

Meer info: www.hanze.nl, zoekterm: lupeol.

REFERENTIE | [1] Siddique HR, Saleem M. Beneficial 
health effects of lupeol triterpene: a review of preclinical 
studies. Life Sci 2011;88(7-8):285-293.

Laboratorium-opstelling SFE. Foto Hanzehogeschool Semi-industriële opstelling. Foto Hanzehogeschool
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Hydrolaat – een ‘nieuwe’ 
bereiding met potentie?

TEDJE VAN ASSELDONK | Hydrolaten zijn de laatste jaren in de westerse wereld populair geworden. Ze worden flink verkocht 
via internet en de claims die erbij gemaakt worden, gaan vaak nogal ver. Het gebruik ervan wordt met name ook aan-
bevolen bij honden en katten. Het gaat dan om planten waarvan de vluchtige olie voor deze dieren wordt afgeraden, 
omdat van deze producten al in lage doses toxische effecten zijn waargenomen. In dit artikel wordt ingegaan op de 
bereiding van en de huidige kennis over het gebruik van hydrolaten.

DE BEREIDING VAN HYDROLATEN

Veel geneesplanten zijn geurig en de geur-
bestanddelen bepalen doorgaans een 
belangrijk deel van hun effect. Om deze 
aromatische stoffen, waarvan de meeste 
lipofiel zijn, te concentreren en te bewaren 
zijn al duizenden jaren geleden technieken 
ontwikkeld. 
Wie het boek Het parfum van Süskind 
heeft gelezen - of de film heeft gezien - 
zag extracties in vetten, alcohol en stoom 
(waterdampdestillatie) langskomen. Laatst- 
genoemde is de meest gebruikte traditio-
nele methode (zie figuur 1). 
Na een stoomextractie blijven er vier pro-
ducten over: de vluchtige olie, ook wel 
etherische olie genoemd (F), het hydrolaat 
(G), het ‘uitgemolken’ plantenmateriaal (C) 
en het residuwater (A). Elk van deze vier 
is interessant en zou nader onderzocht 
kunnen worden voor toepassingen. In 
de moderne fytotherapie, maar ook in de 
(dier)voedingsindustrie en geneesmidde-
lenindustrie, hebben vluchtige oliën van 

derzoek naar de eigenschappen van vluch-
tige olieën gedaan wordt met een product 
dat de vluchtige lipofiele stoffen uit olie 
en hydrolaat combineert. Er wordt dan na 
een hydrodestillatie niet gewacht tot het 
hydrolaat zich mechanisch afscheidt, maar 
het product wordt uitgeschud met een 
apolair oplosmiddel. De lipofiele fractie 
wordt vervolgens door uitdampen bij het 
kookpunt van dit oplosmiddel gezuiverd. 
De waterfractie die dan overblijft, evenals 
de waterfractie van industriële destilleer-
apparaten met reflux, is niet als culinair of 
therapeutisch hydrolaat te beschouwen.

ORGANOLEPTISCHE EN 
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Hydrolaten zijn doorgaans geurig, kleur-
loos en helder. Ze hebben ook een uitge-
sproken smaak. Vaak, maar niet altijd, lij-
ken geur en smaak op die van de orginele 
plant. Bijvoorbeeld het hydrolaat van de 
zaden van wilde peen (Daucus carota) ruikt 
en smaakt zoals de gecultiveerde wortel-
tjes, maar veel intenser. De vluchtige olie 
van wilde peenzaad ruikt anders, meer 
naar grond of bodemschimmels. De vluch-
tige olie van watermunt (Mentha aquatica) 
is deels zwaarder en deels lichter dan water 
met een geur die tussen pepermunt en aar-
munt in ligt; het hydrolaat heeft een geur 
die doet denken aan de plant Houttuynia: 
een beetje rubberachtig. Zowel de vluch-
tige olie als het hydrolaat van aarmunt 
ruiken veel zoeter dan de plant zelf. In het 
algemeen is de geur van het hydrolaat, met 
name als de plant vers en in de bloei werd 
gedestilleerd, ‘vriendelijker’ en breder dan 
die van de bijbehorende vluchtige olie. Dat 
komt omdat meestal een paar bestandde-
len een krachtig stempel drukken op de 
olie, en in het hydrolaat is dat minder het 
geval (zie figuur 2). De pH van hydrolaten 
is vaak mild zuur (pH 4-6) wat gunstig is 
voor het gebruik in cosmetica. Om het voor 
dagelijks gebruik tegen bederf te bescher-

FIGUUR 1 | De klassieke opstellling voor een stoomdestillatie: een ketel met water (A) wordt aan de kook gebracht. Op een zeef (‘droog’) daar-
boven (B) liggen in een kolom de kruiden (C). De stoom gaat hierdoor. Door de specifieke vorm van de hoed (D) circuleert dit enige tijd voordat 
de stoom via de uitgang in een spiraalvat door het koelvat wordt geleid waar het condenseert (E) en vervolgens wordt opgevangen in een fles. 
Na enige tijd scheidt de vloeistof in de fles zich in (helder) water (G) en de vluchtige olie (F) die meestal bovenop drijft. Zonder zeef (B) en kolom 
(C) kan ook gedestilleerd worden. Dan liggen de kruiden (meestal in een verhouding 1:3) in het water en dat heet dan een hydrodestillatie.

A
B
C

D

E

F
G

planten als oregano, tijm, munt en laven-
del een belangrijke plaats verworven [1]. 
De andere drie producten krijgen minder 
aandacht, behalve in zogenaamde spagy-
rische bereidingen [2]. Voor zover bekend 
is het enige hydrolaat met een EMA-mono-
grafie dat van Hamamelis spp. [3]. Toch zijn 
hydrolaten in de cosmetica al sinds lang 
een belangrijke grondstof. Ook worden ze 
steeds meer gebruikt door topkoks voor 
het maken van bijzondere gerechten en 
door aromatherapeuten voor toepassing 
bij mensen en dieren [4]. Voor de overige 
twee restproducten (C en A) zouden ook 
toepassingen in de landbouw of voedsel-
conservering mogelijk zijn [5].
De klassiek-ambachtelijke hydro- en 
stoomdestillatie selecteert geen fracties 
op basis van temperatuur; noch in vluch-
tige olie, noch in hydrolaat. Bij elke batch 
wordt de opbrengst van het begin (lagere 
temperaturen) gemengd met de rest (bij 
100°C) om het totaalplaatje van de planten-
geurstoffen te krijgen. Van belang om te 
melden is verder dat veel laboratoriumon-
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men, wordt vaak 10% alcohol toegevoegd. 
De ervaring leert dat bepaalde hydrolaten, 
zoals oregano of tijm, veel langer houdbaar 
zijn dan andere, bijvoorbeeld oranjebloe-
sem of melisse.
Direct na het destilleren is het hydrolaat 
troebel, omdat er nog redelijk wat vluch-
tige olie in de oplossing zit. Dit klaart na 
enige tijd op. Dat kan een of twee dagen 
duren bij Lavandula spp. en langer bij de 
meeste andere planten. Een hydrolaat van 
Artemisia vulgaris klaart vrijwel niet op. Als 
het hydrolaat helder, kleurloos en transpa-
rant is geworden, kan het in een flesje voor 
de verkoop. De geur van het hydrolaat is 
in veel gevallen bij de productie nog niet 
heel erg lekker, maar dit kan in de loop 
van enkele maanden bijtrekken. Garneau 
et al. onderzochten de houdbaarheid van 
hydrolaten van melisseblad en Asarum 
canadensus-wortel over een periode van 
twee jaar [9]. Het bleek dat na zes maanden 
gemiddeld de helft van de VOCs (Volatile 
Organic Compounds, zie figuur 2) in het 
melissehydrolaat was verdwenen, daarna 
bleef het totale gehalte ongeveer gelijk. 
Per verbinding zaten hier echter grote ver-
schillen in: er waren ook stoffen waarvan 
de concentraties hoger werden in de loop 
der tijd. 

ETNISCH GEBRUIK

Het gebruik van hamameliswater (een 
hydrolaat van gedestilleerde twijgen)* is 
via de VS naar Europa gekomen [3]. In de 
Arabische landen bestaat een rijke tradi-
tie in het culinair, cosmetisch en medisch 
gebruik van hydrolaten. Zo ontbreekt 
rozenwater in geen enkele keuken in Tur-
kije of Marokko. Het Turkse kekik-water is 
een hydrolaat van planten die vooral thy-
mol, carvacrol en verwante monoterpenen 
in hun olie hebben, zoals oregano, (kegel)
tijm en bonenkruid. Het gebruik hiervan is 
populair bij allerlei klachten, onder meer 
van spijsvertering en luchtwegen [6,7]. De 
welriekende bloemen van sinaasappelbo-
men leveren vluchtige neroli-olie en het 
hydrolaat hiervan (oranjebloesemwater) 
wordt in Tunesië en Marokko veel gebruikt, 
zowel culinair, als cosmetisch en therapeu-
tisch [10].
In Iran worden meer dan vijftig verschil-
lende hydrolaten (Araghiat in het Perzisch) 

traditioneel als volksmedicijn gebruikt. 
Supermarkten verkopen ze als frisdrank. Ze 
worden hiertoe afhankelijk van de sterkte 
van de planten 8 tot 12 keer met water ver-
dund en eventueel gepasteuriseerd. Het 
kunnen enkelvoudige waters zijn, maar 
er worden ook producten verkocht die 
uit vijf tot tien planten samengesteld zijn. 
De Perzische traditie maakt daarbij een 
onderscheid in warme en koude hydrola-
ten. Voorbeelden van warme hydrolaten 
zijn hydrolaten van dille, venkel en gember. 
Koude hydrolaten worden bijvoorbeeld 
bereid uit peterselie en wilg [11,12].
Het hydrolaat van walnotenblad wordt in 
Iran door de bevolking gebruikt als middel 
tegen diabetes. Moravej et al [13] deden 
een klinische pilotstudie naar het effect 
van dit hydrolaat op de bloedsuikerspie-
gels van 8 patiënten met diabetes mellitus 

type 1. Zij dronken elk 4 weken lang 2 x 
daags na het eten 250 ml walnoothydro-
laat. De normale insulinetoediening werd 
waar nodig aangepast. Bij 7 van de 8 pati-
enten daalde het bloedsuikergehalte, bij 
de meesten ook het insulinegebruik. Twee 
deelnemers ontwikkelden generieke aller-
gische huidreacties; één van hen stopte 
daardoor met de proef. Eén patiënt raakte 
na 3 weken in een hypoglycemisch coma. 
De commercieel aangeschafte hydrolaten 
werden door middel van uitschudden met 
petroleumether op VOCs geanalyseerd. De 
kwantitatief belangrijkste componenten 
waren homoveratrol, thymol en carvacrol 
[13].
Verschillende hydrolaten worden tradi-
tioneel gebruikt als mondwaters. Enkele 
onderzoeken zijn gedaan bij patiënten met 
door chemotherapie veroorzaakte mond- 

FIGUUR 2 (NAAR [6]) | Vluchtige olie (EO) en hydrolaat (HY) vergeleken vanuit één destillatie. 2a: Melissa officinalis (citroenmelisse); 240 
mg/l geïdentificeerde vluchtige organische stoffen (VOCs); 2b. Lavandula angustifolia (lavendel); 602 mg/l VOCs; 2c. Cupressus sempervirens 
(cypres); 26 mg/l VOCs.

* 1 kg twijgen van Hamamelis spp., vers of licht gedroogd, 
wordt 24 uur geweekt in 2 liter water; dit wordt gede-
stilleerd en hiervan wordt maximaal 850 ml hydrolaat 
gewonnen; hierbij wordt 150 ml alcohol 96% gevoegd. 
Het product wordt doorgaans met een gehalte van circa 
6% verwerkt in zalven.
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ontstekingen. Zowel met duizendblad [14] 
als met een mix van salie, tijm en peper-
munt [15] werden veelbelovende resulta-
ten gemeld. 

DE SAMENSTELLING 
VAN HYDROLATEN

De moleculen in de hydrolaten zijn met 
stoom losgemaakt uit het plantenmate-
riaal of ze werden tijdens het proces uit 
hun voorlopers gevormd. Ze zijn enigszins 
hydrofiel – de zeer lipofiele moleculen ver-
zamelen zich immers in de vluchtige olie 
– en doorgaans betreffen het de lichtere 
moleculen, of afbraakproducten van oor-
spronkelijk zwaardere moleculen die met 
de stoom mee omhoog gaan. 
Chemisch onderzoek naar de samenstel-
ling van hydrolaten [6,8] beperkt zich vaak 
tot de lipofiele bestanddelen die erin zit-
ten en testmethodes die voor etherische 
olieën gebruikt worden. Hiertoe wordt het 
hydrolaat met een sterk apolaire vloeistof 
(bijvoorbeeld hexaan, petroleumether of 
chloroform) uitgeschud, en na scheiding 
wordt gekeken wat er in die apolaire fase 
terecht is gekomen. Na verdamping van 
bijvoorbeeld de hexaan blijven de VOCs 
over. Er is weinig informatie te vinden over 
de specifieke hydrofiele (polaire) bestand-
delen die er wel zijn in de waterfase; het 
gaat hierbij mogelijk om kleine hoeveelhe-
den [8].
Figuur 2 laat zien dat de samenstelling van 
de vluchtige olie van een plant sterk ver-
schilt van het palet aan lipofiele moleculen 
dat in het hydrolaat van dezelfde plant aan-
wezig is.
De hoeveelheid VOCs in een hydrolaat 
hangt behalve van de plantensoort ook 
sterk af van de verhouding water in de 
ketel en plantmateriaal op de zeef, van 
hoe vol de ketel zit en van de snelheid van 
het destillatieproces. Dat laatste hangt 
dan weer af van hoe heet eronder wordt 
gestookt en hoe goed er wordt gekoeld. 
In het algemeen zit er in een hydrolaat tus-
sen 10 en 1000 mg VOCs per liter, dat wil 
zeggen: tussen 0.001% en 0.1% g/g. Bij de 
vluchtige olie zit het gehalte dicht bij de 
100% VOCs. Als de destillatie wat agressie-
ver (sneller, heter, voller) wordt uitgevoerd, 
gaan er meer grotere moleculen mee met 
de stoom. Er kunnen dan koolhydraten 
meekomen die later kunnen leiden tot bac-
teriegroei in het hydrolaat [8]. 
Voor wat betreft de niet-VOCs die in de 
hydrolaten zitten, wordt de bewering van 
Catty [4], dat alles wat in een kop thee zit 
ook in hydrolaat kan zitten, tegengespro-
ken door Ratajk [6,7] die zegt dat alles wat 

niet verdampt, zoals vitaminen, mineralen, 
aminozuren, looistoffen, flavonoïden, caro-
tenoïden, bitterstoffen en alkaloïden, in de 
ketel achterblijft. 
Onze ervaring is dat het restwater onderin 
zeer donker, extreem bitter en vaak schui-
mig is, en dus waarschijnlijk ook saponinen 
bevat. Wij gebruiken het voor bespuiting 
van fruitbomen in een milieuvriendelijke 
teelt, met kruidenaftreksels en hydrolaten 
erbij. In hoeverre er hydrofiele stoffen in 
het hydrolaat terecht komen en welke, zou 
nader onderzocht moeten worden.
In de vluchtige olie zitten vooral de 
niet-geoxideerde verbindingen (terpeen-
koolwaterstoffen zoals limoneen, pinenen 
of β-caryophylleen) die apolair zijn. In het 
hydrolaat worden eerder geoxideerde 
verbindingen zoals alcoholen, aldehyden 
of fenolen gevonden. Daarom hebben 
hydrolaten van tijm, bonenkruid, ore-
gano, kaneel, kruidnagel en eucalyptus 
een groot aantal opgeloste geurstoffen 
(VOCs) en zullen ze qua geur veel lijken op 
hun vluchtige olie, terwijl dit bij coniferen-
naalden en citrusvruchten niet het geval is 
[7]. Carvacrol en thymol zijn redelijk goed 
in water oplosbaar (respectievelijk 1250 
en 900 mg/l bij kamertemperatuur) en 
daarom is het kekik-water zo sterk in effect 
en lang houdbaar.
Waarschijnlijk zitten in een kop gewone 
kruidenthee ook heel wat belangrijke 
stoffen die niet - of veel minder - in een 
hydrolaat aangetroffen worden. Wat in 
het hydrolaat wel aangetroffen kan wor-
den, zijn vooral derivaten van vetzuren 
en aminozuren en niet-terpeenachtige 
verbindingen zoals alcoholen, aldehyden, 
ketonen, esters en (organische) zuren. De 
laatste geven de hydrolaten hun mild zure 
karakter. Bijzonder is ook het blad-alcohol 
(cis-3-hexenol) en de ester en het alde-
hyde hiervan (cis-3-hexenylacetaat en cis-
3-hexenal). Dit zijn van vetzuren afgeleide 
vluchtige stoffen die zo kenmerkend zijn 
voor de geur van pas gemaaid gras. Voor 
de plant zijn dit belangrijke signaalmolecu-
len waarmee hij soortgenoten waarschuwt 
of vijanden van zijn belagers aantrekt 
(zoals sluipwespen). Deze stoffen geven 
hydrolaten vaak hun gewaardeerde frisse 
geur [6]. In onze eigen ervaring zijn geur 
en smaak van hydrolaten behalve fris ook 
bijzonder intens en hardnekkig, dus kenne-
lijk zijn er ook bij mensen voor deze stoffen 
veel receptoren aanwezig. 
De onbekendheid van veel mensen met 
hydrolaten en de vele parameters die een 
rol spelen in het bereidingsproces maken 
deze producten een gemakkelijk doelwit 
voor verdunningen en vervalsingen. Niet 

alleen leveren verschillende plantenrassen 
en groeiomstandigheden een ander pro-
duct op, ook de hoeveelheid en zuurgraad 
van het water, de verhouding water-krui-
den en de snelheid en duur van de destil-
latie zijn van invloed. De internationale 
ambachtelijke afspraak is om uit 1 kg verse 
planten maximaal 1 liter hydrolaat te halen, 
maar dat is, zonder dat het de gemid-
delde afnemer erg opvalt, gemakkelijk 
naar meerdere liters uit te breiden. Verder 
komt het voor dat er ‘hydrolaat’ wordt ver-
kocht dat bestaat uit vluchtige olie of zelfs 
uit chemisch geproduceerde geurstoffen 
(circa 0,1%) in kraanwater opgelost met 
behulp van een emulgator. 

FARMACOLOGISCHE 
EIGENSCHAPPEN

Van veel hydrolaten zijn antioxidatieve 
eigenschappen vastgesteld [6,16,22,23 

19, 2014 17]. Met name bij hydrolaten van 
eugenol-, thymol- en carvacrolbevattende 
planten zijn antibiotische effecten expe-
rimenteel bepaald [7,18,22,28]. Niet alleen 
verschillen de effecten per plantensoort, 
ook per verzamelgebied bleek er grote 
intraspecifieke variatie te bestaan in de 
samenstelling van vluchtige olie en hydro-
laten van Calendula en daarmee ook in hun 
schimmeldodende werking [17].  
Oranjebloesemwater bevat enkele verbin-
dingen die ook in de vluchtige olie zitten, 
maar specifiek voor het hydrolaat zijn de 
stikstofverbindingen benzylnitriel (ofwel 
fenylacetonitriel), methylanthranilaat en 
indol. Alhoewel in lage concentratie aan-
wezig, geven ze het hydrolaat toch een 
heel andere geur dan de olie heeft. Als dit 
(kleurloze) hydrolaat een paar dagen in 
de zon staat, verkleurt het naar oranje en 
ontstaat er ook een oranje neerslag. Dit is 
het gevolg van de polymerisatie van indol 
waarbij onder meer turbomycine A ont-
staat, een sterk antibioticum [10]. 
Botrytis cinerea is een schimmel die het 
fruittelers vaak lastig maakt (onder meer 
door het veroorzaken van rottende aard-
beien). Het bleek dat een hydrolaat van 
bonenkruid (15%), evenals gemalen 
gedroogd kruid (1%), deze schimmels 
doodt [18]. Daarnaast lijkt het ook effectief 
om aardbeien preventief te behandelen 
met hydrolaat van wortelen [28]. Perenrot 
door Penicillium werd, althans in het labo-
ratorium, met het hydrolaat van Calendula 
beter aangepakt dan met de vluchtige olie 
van deze plant [17].
Behalve naar fungicidetoepassingen zijn 
er recent ook verschillende studies gedaan 
naar de potenties van hydrolaten als pesti-
ciden. Zo werden in een laboratorium mug-
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genlarven gedood door hydrolaten van de 
bladeren van gember, curcuma en citroen-
gras in concentraties van 15-40 vol% [25]. 
Tegen de perzikmot Myzus persicae wer-
ken hydrolaten van polei, pepermunt en 
majoraan afschrikkend, al zijn deze hydro-
laten niet erg toxisch [24]. Hydrolaten van 
zowel wijnruit als basilicum zijn werkzaam 
tegen Aphis gossypii (katoen- en meloen-
luis) en Tetranychus urticae (bonenspint-
mijt). Alhoewel zij minder krachtig zijn dan 
de chemische pesticiden, veroorzaken 
ze een sterfte van circa 50% en ruim 50% 
verminderde voortplanting, waardoor ze 
mogelijk problemen beheersbaar(der) 
kunnen maken [27].
De voedingsindustrie heeft interesse voor 
diverse hydrolaten. Hydrolaten van schil-
len van citrusvruchten en Japanse kaneel 
gaan bijvoorbeeld de bruine verkleuring 
van gesneden appels tegen doordat ze het 
enzym tyrosinase remmen [21,22]. Hydro-
laat van kegeltijm kan een rol spelen bij de 
bestrijding van Salmonella enterica omdat 
het ook de biofilm aanpakt [20]. Het was 
(onverdund) even effectief tegen bacteriën 
in een biofilm als tegen losse bacteriën, 
terwijl de normaal gebruikte benzalko-
niumchloride-oplossing 200 keer sterker 
gemaakt moet worden om ook de biofilm 
aan te pakken. Ook van (gewone) tijm- en 
bonenkruidhydrolaat zijn vergelijkbare 
effecten vastgesteld en dat maakt ze heel 
geschikt voor het desinfecteren van voed-
selbereidingsplekken [7,26].
Voor wat betreft de mogelijke medische 
toepassingen van hydrolaten bij mensen 
en dieren zijn er nog maar weinig studies 
gedaan naast de studies die hierboven 
onder ‘Etnisch gebruik’ besproken zijn. 
Niettemin bouwt zich buiten het blikveld 
van de universitaire wetenschap veel prak-
tijkervaring op, aangezien steeds meer 
aromatherapeuten enthousiast hydrolaten 
gebruiken voor mens en dier.

CONCLUSIE
 

Een hydrolaat is een specifiek planten-
product waaraan niet zonder meer effec-
ten kunnen worden toegeschreven die 
bewezen zijn voor de thee, tinctuur of 
vluchtige olie van dezelfde plant. Diverse 
praktijktoepassingen lopen vooruit op het 
slechts karig beschikbare onderzoek. Las-
tig is dat veel aspecten van de bereiding 
van grote invloed zijn op de samenstelling 
van het eindproduct. Hierdoor bestaan er 
amper standaarden voor kwaliteitsbor-
ging. Afspraken hierover zijn dringend 
gewenst.

De in dit artikel besproken Arabische tra-
dities en de ervaringen met hydrolaten uit 
de aromatherapie voor mens en dier in de 
VS, zoals besproken door Catty [4] en ande-
ren, zijn interessant en veelbelovend. Zij 
hebben echter tot nu toe vrijwel geen aan-
dacht van universitaire wetenschappers 
gekregen. Hierdoor is het lastig om het kaf 
van het koren te scheiden bij commerciële 
beweringen op dit gebied. 
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U zoekt orthomoleculaire 
voedingssupplementen...

Op onze website www.derooderoos.nl kunt u kiezen uit ons brede assortiment 
van alle gerenommeerde merken. De Roode Roos levert inmiddels 25 jaar 
als marktleider orthomoleculaire voedingssupplementen op uw verzoek als 
gezondheidsprofessional direct aan uw cliënten.

De Roode Roos:
• is onafhankelijk
• werkt conform kwaliteitsnormen
• geeft zelf geen advies
• werkt vraaggestuurd
• geeft korting aan uw cliënten
• volgt toepasselijke wetgevingprofessioneel werken. 

Wij verwerken uw voorschrift!

www.derooderoos.nl  |  070-3010701

professioneel werken. 

Wij verwerken uw voorschrift!
Bij De Roode Roos hanteren wij AVG 
compliant verwerkersovereenkomsten. 
Het versturen van uw voorschriften 
gaat via beveiligde bestandsoverdracht.
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Impressies van het eerste 
tetranationale fytocongres

Wenen was een bezoekje waard!

RINY RONGEN | Flaneren langs het Donaukanaal. Met Hundertwasser en Gustav Klimt heeft de stad zijn eigen Gaudi en 
Picasso. Anders dan ik door het wat oubollige imago gedacht had, gaf Wenen mij een bruisend welkom. Een goede 
opmaat voor het tweejaarlijkse, Duitstalige, Tetranationale Phytotherapie Congres 2018. Dit jaar dus in de Oostenrijkse 
hoofdstad.

Nederland was voor de eerste keer aangeschoven als organise-
rend land naast Zwitserland en Duitsland en met Oostenrijk als 
gastland. Ik werd als nieuwkomer in de Nederlandse academische 
fytowereld zeer hartelijk opgevangen door de kleine Nederlandse 
delegatie. Ik ben tot herborist opgeleid in België bij professor dr. 
Kris Demeyer. Een gedegen opleiding op natuurwetenschappe-
lijke basis, bleek maar weer eens op dit congres. Ook al kwam ik 
als arts (psychiater) tijdens de opleiding niet aan mijn trekken wat 
betreft concrete receptuur, dit congres heeft dat voor een groot 
deel goed gemaakt. 

Bezoekers en sprekers waren een bonte mengeling van artsen 
(vaak ook natuurgeneeskundig opgeleid), dierenartsen, apothe-
kers en farmacologen, die hun klinische werk veelal combineerden 
met fundamenteel en/of klinisch onderzoek. De lezingen waren 
van hoge kwaliteit en heel verschillend van aard al naar gelang 
de achtergrond van de betreffende spreker, vaak professoren met 
een lange staat van dienst.

De fytotherapie zit wel regelmatig in het defensief. Blijkbaar erva-
ren de onderzoekers en praktiserend artsen behoorlijke weer-
stand bij hun werk. De bestaande evidence wordt vaak als te mager 
beoordeeld, de wetgever werkt niet mee of ‘de woorden worden 
in je mond omgedraaid’, zoals professor Fink het zo treffend uit-
drukte. Maar successen zijn er zeker ook. In Duitsland is de fyto-
therapeutische behandeling in diverse landelijke richtlijnen opge-
nomen. Zwitserland heeft een erkende, tweejarige academische 
opleiding fytotherapie die de vraag nauwelijks aan kan en in Oos-
tenrijk heeft de wetgever de fytotherapie erkend. 

De dagelijkse praktijk werd vertegenwoordigd door enthousiaste 
pioniers, die ieder op hun eigen manier hun fytotherapeutische 
ervaringen deelden op de vier aandachtsgebieden die aan de 
orde kwamen op dit congres: fytotherapeutica bij infectieziekten, 
ervaringen met medicinale cannabis, kleine ontstekingen in de 
huisartsenpraktijk en het centrale zenuwstelsel: dementie, angst 
en depressie waren hier de hoofdthema’s.

Ik was duidelijk niet de enige die een grote behoefte had aan uit-
wisseling van de ervaringen uit de dagelijkse praktijk en de moge-
lijkheden die de nationale regelgeving en beschikbare middelen 
te bieden hebben. De enige handicap daarbij is dat er grote ver-
schillen zijn in het aanbod aan fytotherapeutica. Maar volgens de 
apothekers hoeft dit geen enkel probleem te zijn: zij kunnen het 
immers volgens elk gewenst recept zelf maken. Hoe dom kan een 
dokter zijn! Wij zijn dat echt verleerd.

Het gastland had zijn best gedaan om ons wat couleur locale 
te laten proeven. Er waren typische Oostenrijkse gerechten bij 
lunch en koffie. We werden in de Schubertkerk onthaald op een 
orgelconcert en er was een uitgebreide Heurigenabend: een groot 
buffet met plaatselijke lekkernijen en drankjes, met als toetje live 
muziek. 

Kortom, een zeer leerzaam en genoeglijk congres, dat beslist de 
moeite waard was. Over twee jaar, als het in Zürich in Zwitser-
land plaatvindt, ga ik beslist weer en zeker als het over vier jaar in 
Nederland gehouden zal worden.

Riny Rongen is NVF-lid en psychiater.

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

Merken: 

✔ De Cruydhof 

✔ Natura Sanat

✔ Herbes Natura 

✔ Elix

TS Health Products
Gelreweg 9, 3843 AN Harderwijk, NL
T 0341 – 462121 | E info@tshealthproducts.nl
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In gesprek met
NVF-lid Tannetje Koning

« Hoe ben je er toe gekomen om met kruiden te 
gaan werken? »

De reguliere diergeneeskunde vind ik heel beperkt. Je kunt ope-
reren, je kunt antibiotica of pijnstillers geven en dat is het wel zo’n 
beetje. Het viel me op dat dieren altijd snel weer terug kwamen in 
de praktijk omdat ze opnieuw ziek waren. Of misschien waren ze 
helemaal niet genezen, maar alleen een beetje opgelapt. Ik vond 
dat nogal frustrerend. Daarom ben ik al tijdens mijn studie begon-
nen met homeopathie, en tot op de dag van vandaag zie ik daar-
mee de mooiste en meest volledige genezingen tot stand komen. 
Dieren worden vrolijker, fitter en echt gezonder. Het is wel heel erg 
moeilijk om het juiste middel te vinden, zeker bij dieren. Je kunt 
bij een dier geen anamnese afnemen; je bent aangewezen op het 
verhaal van de eigenaar en wat je zelf kunt zien. Het is erg moeilijk 
om de gegevens te krijgen waarop je de keuze van het middel kunt 
baseren. Ik ben verder gaan zoeken en probeerde het met kruiden. 
Het enige handvat dat ik daarvoor had, waren westerse kruiden-
boeken. Daarin vind je een overvloed aan informatie over kruiden. 
Bij elk kruid worden meerdere indicaties genoemd en omgekeerd 
vind je voor elke diagnose vele kruiden om uit te kiezen. Wat ont-
breekt, is een systeem of denkwijze om mij te helpen kiezen: welke 
kruiden passen bij deze individuele patiënt? Zo’n systeem heb ik 
wel gevonden in de traditionele Chinese kruidengeneeskunde 
(TCKG). Dankzij de TCKG kan ik de juiste combinatie van kruiden 
kiezen. De standaardformules uit de TCKG 
zitten vaak heel goed in elkaar: heel sterk 
werkende kruiden, die soms snel giftig zijn 
als je ze apart geeft, worden gecombineerd 
met kruiden die de werking veiliger maken. 

In de praktijk werk ik nu vooral met Chi-
nese kruiden. Ik zou eigenlijk graag meer 
werken met inheemse of Europese krui-
den, waarbij ik wel gebruik blijf maken van 
de diagnostiek uit de traditionele Chinese 
geneeskunde (TCG). De westerse kruiden 
inzetten met een Chinese blik, zoals bij-
voorbeeld Jeremy Ross2 dat probeert te 
ontwikkelen, spreekt me erg aan.

« Hoe ga je in de praktijk te werk? »

De kruiden, voorgeschreven naar aanlei-
ding van een Chinese diagnose, zijn de 
hoofdmoot. De gecompliceerde Chinese 

diagnostiek maakt veel gebruik van tong en pols. In de opleiding 
oefen je deze diagnostische techniek bij mensen. Ik heb het met 
een paar collega’s zelf moeten uitproberen en leren bij dieren. 
We hebben nu nog geregeld intercollegiaal overleg met patiën-
ten erbij, zodat we samen die pols kunnen voelen en die tong 
beoordelen. Ik heb heel wat tongen gezien inmiddels, en kan dit 
nu beter bij dieren dan bij mensen. Overigens is een tong niet zo 
moeilijk; de polsdiagnostiek is veel subtieler en vraagt veel meer 
oefening.

“Een dier is naar mijn mening geen 
bezit, maar een verantwoordelijkheid”

Wat me zo fascineert bij gezelschapsdieren is de interactie tussen 
het dier en zijn ‘eigenaar’. Een dier is naar mijn mening geen bezit, 
maar een verantwoordelijkheid die je bewust zou moeten aan-
gaan. Huisdieren hebben sterk de neiging om problemen van hun 
eigenaar over te nemen. Je ziet bij één eigenaar die achter elkaar 
verschillende honden heeft, dat die honden dezelfde klachten of 
problemen ontwikkelen. 

Met kruiden kun je vaak heel goed helpen bij gedragsproblemen 
bij een dier. In de TCG worden verschillende orgaanfuncties in 
verband gebracht met gemoedstoestanden, die zich vervolgens 

weer uiten in gedrag. Bijvoorbeeld: vol-
gens de TCG heeft de lever te maken met 
stress en frustratie, de longen met verdriet, 
het hart met uitgelatenheid en de nier met 
angst. Volgens deze traditionele methode 
zou je door het behandelen van het orgaan 
ook de betreffende gemoedstoestand 
behandelen. 
Bij honden is agressie een probleem, 
omdat een agressieve hond kan gaan bij-
ten. Agressie wordt in de TCG in verband 
gebracht met ‘opstijgende hitte’. Hier kun 
je wat aan doen door iets te geven wat 
in de TCG als ‘zwaar en koelend’ wordt 
beschouwd.

THEA VAN HOOF | Tannetje Koning is dierenarts en heeft een zelfstandige praktijk 1 in Otterlo. Al tijdens haar opleiding 
tot dierenarts heeft Tannetje haar blik verruimd en aanvullende opleidingen gedaan. Na haar studie heeft ze zich 
in diverse andere disciplines verdiept en nu is ze gevestigd als holistisch dierenarts. Juist de veelheid aan metho-
den en technieken die ze toepast, blijkt veel dierenbezitters aan te trekken: ze komen van heinde en verre naar 
Otterlo, in zulke grote aantallen dat Tannetje zelfs een patiëntenstop heeft moeten instellen. In de praktijk ziet ze 
vooral honden, katten en knaagdieren.

1. Natuurlijk Gezondheidscentrum voor Dieren De Oase, 
zie www.centrumoase.nl | 2. Jeremy Ross: Combining 
Western Herbs and Chinese Medicine, Seattle, 2003 en Die 
Rezepturen, Bad Kötzting, 2013.
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Ik vind het leuk om zelf een formule voor een individuele patiënt 
samen te stellen. In zulke gevallen laat ik de Natuurapotheek de 
formule maken en naar de patiënt opsturen. Chinese kruiden in 
granulaatvorm kunnen meestal gemakkelijk worden toegediend 
door ze te mengen met het voer. Ook met tincturen lukt dat wel. 

Natuurlijk speelt ook voeding een belangrijke rol in mijn behan-
deling. Door een dier voeding te geven die bij het dier past, kun je 
al heel veel problemen oplossen. Zo is bijvoorbeeld voor een kat 
droge voeding waar granen in verwerkt zijn heel tegennatuurlijk. 
Ook honden krijgen in standaard dierenvoeding veel te veel plant-
aardige voedingsmiddelen voorgezet. Ik heb daarom samen met 
mijn man een eigen diervoedinglijn opgezet met uitsluitend rauw 
biologisch vlees voor carnivoren.

« Waarom ben je lid van de NVF? 
Wat betekent de NVF voor jou? »

Ik heb behoeft aan informatie en kennis over kruiden. Ik ben ook lid 
van de Studiegroep Dier en Kruid, maar daar gaat het eerlijk gezegd 
vooral over landbouwhuisdieren. Daar heb ik in de praktijk niet mee 
te maken. Ik werk met gezelschapsdieren, terwijl de grote uitdagin-
gen in de diergeneeskunde op dit moment zitten in de landbouw-
huisdieren. We moeten af van het grootschalig preventief gebruik 
van antibiotica. Die noodzaak is inmiddels gelukkig wel aardig door-
gedrongen en de discussie daarover is goed op gang gekomen. 

Het gaat niet alleen om het vinden van een alternatief voor anti-
biotica. Er moet ook iets structureel veranderen aan de manier 
waarop we landbouwhuisdieren houden. Als ik in een varkensstal 
kom, heb ik nog drie dagen lang zwart snot in mijn neus van al het 

stof. Die dieren zitten daar hun hele leven in. Ik werk met indivi-
duele dieren en zie in de praktijk hoeveel de omgeving doet voor 
de gezondheid. Hoe kun je dieren gezond houden in zo’n zieke 
omgeving? Daar zal ook iets moeten veranderen.

Ik vind het belangrijk om te netwerken, mensen te leren kennen die 
ook met kruiden bezig zijn. Ik zou wel willen dat er meer dierenart-
sen bij de NVF waren, of dat er cursussen konden worden aangebo-
den. Ik heb zelf wel eens wat bijgedragen in de vorm van lezingen 
over gezelschapsdieren. Er is geen opleiding als je als dierenarts wilt 
werken met kruiden. Ik heb zelf het wiel moeten uitvinden. Het is fijn 
als ik uit het tijdschrift informatie kan halen, waar ik in de praktijk iets 
mee kan, zoals in het geval van een hondje met de ziekte van Lyme.3

« Wat drijft je en waar ben je trots op? »

Ik ben trots op de praktijk die ik heb opgebouwd. Een praktijk met 
oprechte aandacht voor de klant en voor het dier. De klant is bij mij een 
mens: deze mens komt naar me toe met een vraag. Iedereen denkt 
dat een dierenarts vooral van dieren houdt, maar ik werk vanuit liefde 
voor de mens. Ik zie hier vooral dieren die elders niet meer geholpen 
kunnen worden. Ik ben me er van bewust dat ook in mijn praktijk 
volledige genezing lang niet altijd haalbaar is. Als ik dan samen met 
de eigenaar er wel voor kan zorgen dat het dier nog een fijne tijd kan 
hebben ondanks de beperkingen, dan geeft dat veel voldoening.

3. Zie NTvF nummer 1, 2018

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

DNH PRAKTIJK & RESEARCH  I ZANDWEG 222 I 3454 HE DE MEERN I TEL. +31 (0) 30 677 56 52
EMAIL: INFO@DNHRESEARCH.COM  WWW.DNHRESEARCH.COM

DNH Research, Praktijk & Scholing 
29 september 2018

 Terugkomdag: Ziekte van Lyme / Q-Koorts

•  Verbreding van je kennis van diagnose/behandeling
•  De Ziekte van Lyme en de Q-Koorts
•  De 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: € 75,- inclusief koffie/thee en de uitgebreide lunch
 
Accreditatie aangevraagd bij FAGT, NWP, NOAG

meld je núaan!
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Het derde Vlaamse herboristencongres

TANNETJE KONING EN NADET SOMERS | Op zondag 22 april 2018 vond op de universiteitscampus van Leuven het derde Vlaamse 
herboristencongres plaats. De Belgische collega’s hadden een interessant programma samengesteld, waarin onder 
meer de actuele stand van zaken op onderzoeksgebied werd gepresenteerd. Naast lezingen werden er twee work-
shops gegeven: over de receptuur in kruidentoepassingen en de ondersteuning van darmflora. Verder hadden de 
organisatoren gezorgd voor een uitstekende lunch voor de circa honderd deelnemers en werden de dia’s uit de ver-
schillende presentaties gebundeld. Hieronder volgt een beknopte weergave van de lezingen.

HET METABOLE EVENWICHT VAN DE VROUW
 

Als eerste zette nutritioneel therapeut Dirk van Overstraeten de 
belangrijkste oorzaken van hormonale klachten bij vrouwen op 
een rij. De productie van oestrogeen en progesteron en de balans 
tussen beide hormonen worden beïnvloed door voeding en stress, 
aldus de spreker. Door wisselingen in het progesterongehalte ont-
staan de klachten van het premenstrueel syndroom, terwijl door 
een te lage oestrogeenproductie menopauzale klachten kunnen 
optreden. Voor het optimaliseren van de vrouwelijke hormonen 
in de periode voor, tijdens en na de menopauze zijn voeding, 
beweging en ontspanning van belang. Vermijd dierlijke eiwitten 
en geraffineerde suikers en slik supplementen als zink, vitamine 
C, vitamine B6, ijzer en chroom, adviseerde Van Overstraeten. Ook 
het nuttigen van voedingsmiddelen die fyto-oestrogenen bevat-
ten, zoals sojaproducten, helpt. Een trainingsprogramma om de 
grote spiergroepen te trainen, kan de testosteronspiegel verho-
gen en daarmee voor betere aanmaak van oestrogeen zorgen. 
Daarnaast is het belangrijk om voldoende te slapen en ontspan-
ningsoefeningen te doen.

GEBRUIK VAN VOEDINGSSUPPLEMENTEN BIJ 
KANKERTHERAPIEËN: AF TE RADEN OF NIET

Dr. Kris Demeyer, werkzaam bij de Vrije Universiteit Brussel en 
docent bij Syntra, maakte een onderscheid in voedingssupple-
menten bij preventie van kanker, bij directe behandeling en als 
ondersteunende behandeling. Voor preventie noemde hij anti-
oxidantia (verbindingen die carcinogenen kunnen neutraliseren), 
immuunstimulerende middelen, ondersteuning van detoxifica-
tieprocessen, fyto-oestrogenen en pre- en probiotica. Voor wat 
betreft directe behandeling constateerde hij dat er nog geen 
bewezen effectieve fytotherapeutica of supplementen tegen kan-
ker zijn. Er zijn geen speciale planten bekend die een effect heb-
ben op de genezing van een tumor. Onder ondersteunende sup-
plementen schaarde hij immuunstimulantia, kruiden die helpen 
met het genezen van wonden, leverbeschermende kruiden, krui-
den tegen misselijkheid, tonica, antidepressiva, kalmeermidde-
len, stoelgangbevorderende middelen en isoflavonen. Demeyer 
vervolgde met een zeer interessante opsomming van bekende 
interacties van kruiden met chemotherapeutica. Hij heeft zijn stu-
denten hierover een literatuurstudie laten verrichten. Voor meer 
informatie verwees hij naar Stockley’s Herbal Medicines Interactions 
(ISBN 978 0 85711 026 8). Ten slotte ging hij in op medicinale canna-
bis. Hierover merkte hij op dat er (nog) geen bewijs is voor directe 
antikanker activiteit, maar dat het wel ondersteunend kan worden 
ingezet omdat het pijnstillend en tegen misselijkheid werkt, een 
goed gevoel geeft en ontstekingsremmend is.

WERKEN MET ETHERISCHE OLIËN: 
VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST

Veel van wat drs. Adam Feyaerts van de Katholieke Universiteit 
Leuven vertelde mag nog niet openbaar gemaakt worden omdat 
hij aan het promoveren is op dit onderwerp. Hij analyseert en ver-
gelijkt etherische oliën en deelt ze in naar hun specifieke eigen-
schappen. Hij is op zoek naar bruikbare componenten en hun 
medicinale nut. Op dit moment heeft hij samen met andere onder-
zoekers twee artikelen gepubliceerd en werkt aan twee andere. 
Het eerste artikel, gepubliceerd in het Flavour and Fragrance Jour-
nal, is getiteld: Assay and recommendations for the detection of 
vapour-phase-mediated antimicrobial activities. Het tweede artikel 
is vrijelijk te lezen: Essential oils and their components are a class of 
antifungals with potent vapour-phase-mediated anti-Candida acti-
vity1 (zie ook kort bericht elders in deze editie, red.).

HET WETTELIJK KADER BETREFFENDE VEILIGHEID EN 
VOEDINGSSUPPLEMENTEN OP EUROPEES NIVEAU

Mr. Joris Geelen van Food Compliance International gaf uitleg 
over Europese wetgeving. Toen de EU-wetgeving over voedings-
middelen, Novel Foods en de beweringen (claims) die gedaan 
mogen worden over kruiden en supplementen in aantocht was, 
is in samenwerking tussen de landen België, Frankrijk en Italië de 
Belfrit-lijst opgesteld. Dat is een lijst met meer dan duizend plan-
ten die als voedingssupplement gebruikt mogen worden. De 
meest recente versie is in 2017 gepubliceerd.2 Er staan dertig toe-
gelaten voedingsclaims op, 261 toegelaten gezondheidsclaims, 
2058 niet toegelaten gezondheidsclaims en 2145 claims zijn nog 
onder evaluatie.

HUIDIG EN TOEKOMSTIG WETTELIJK 
KADER VOOR HERBORISTEN

Mr. Dirk Martens, docent bij Syntra, sprak over de positie van de 
herboristen in België, vroeger en nu. In 1948 is het diploma voor 
drogisten en herboristen afgeschaft. De verkoop van kruidenmid-
delen mag wel gewoon doorgaan en valt sinds 1997 onder het 
Plantenbesluit.3 Zijn conclusie: er zijn wel opleidingen maar geen 
erkend diploma. De opleidingen verschillen sterk omdat er geen 

1. Feyaerts AF, Mathé L, Luyten W, De Graeve S, Van Dyck K, Broekx L, Van Dijck P. Essential 
oils and their components are a class of antifungals with potent vapour-phase-mediated 
anti-Candida activity. Sci Rep. 2018;8(1):3958. Zie: www.nature.com/articles/s41598-
018-22395-6. | 2. Dit betreft de Italiaanse notificatie, te vinden op http://ec.europa.
eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&-
num=276. | 3. De nieuwste versie (2017) is te vinden op www.health.belgium.be/nl/
geconsolideerde-versie-koninklijk-besluit-van-29-augustus-1997.
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Wet en kwaliteit
Ginkgo - kwaliteit is een vraagteken?

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

Ginkgo (Ginkgo biloba, Japanse notenboom) is in velerlei opzich-
ten een zeer interessante boom en een welbekend kruiden-
geneesmiddel. Het is ook een zeer oude boom, die reeds in het 
Jura-tijdperk (150-200 miljoen jaar geleden) zijn hoogtijperiode 
over de hele wereld (ook in Europa) beleefde. Een paar honderd 
jaar geleden en na het overleven van veel heftige klimaatwisse-
lingen werd deze boom nog slechts in China aangetroffen. Het is 
dus een levend fossiel, omdat het de enige overgebleven soort 
is binnen de naaktzadigen van zowel het geslacht Ginkgo als de 
ginkgofamilie (Ginkgoaceae). Deze statige boom met mooie brede 
rechtafstaande takken en het bijzondere tweelobbige blad (dat 
in de herfst tot goud verkleurt), werd in Japan vaak bij tempels 
geplant, vandaar ook zijn andere naam: Japanse tempelboom. 
De Japanse notenboom is tweehuizig, maar er worden selectief 
mannelijke bomen aangeplant omdat de ‘vruchten’ van de vrou-
welijke bomen een onaangename geur verspreiden wanneer deze 
in de herfst op straat kapot vallen. Europa maakte in de zeven-
tiende eeuw kennis met de ginkgo. Goethe werd bij het zien van 
de boom en het tweelobbige blad met de waaiervormige nerven 

wettelijke eisen zijn. Om het beroep van herborist weer wettelijk 
erkend te krijgen, is het nodig dat er een overkoepelende beroeps-
vereniging komt die gemeenschappelijke thema’s uitwerkt zoals 
opleiding, toegang tot het beroep en beroepsverzekering. Coördi-
natie met het buitenland is hierbij belangrijk.

PRIKKELBAREDARMSYNDROOM, EINDELIJK 
EEN OPLOSSING IN ZICHT?

Drs. Annelies Janssens, bioloog en herborist, werkzaam bij Phy-
toForum en als docent bij Syntra, legde uit wat de symptomen zijn 
van het prikkelbaredarmsyndroom en hoe het ontstaat. Een ver-
stoorde darmflora en stress kan tot een verstoring van de zoge-
naamde brein/darm/flora-as leiden. Het is een complex systeem 
en diagnostisering door een arts is essentieel. Janssens besprak de 
mogelijkheden om met planten in te grijpen op de mechanismen 
die de vicieuze cirkel van het prikkelbaredarmsyndroom in stand 
houden: venkel, citroenmelisse, pepermunt, kamille en kurkuma. 
Vervolgens ging ze in op de werking van probiotica. In een klini-
sche studie werden goede resultaten bereikt met de Lactobacillus 
plantarum 299V-stam. Het aanpassen van het voedingspatroon is 
een onmisbaar onderdeel van de therapie, waarbij zij een lijst van 
voedingsmiddelen noemde die je beter kunt vermijden. Maar ook 
is het nodig om aan stressbeheersing te doen: zoek naar kalme-
rende en ontstekingswerende planten en pas de levensstijl aan.

KRUIDEN VOOR DIEREN

De lezing van dierenarts Tannetje Koning was in samenwerking 
met Tedje van Asseldonk opgezet. Aan bod kwamen: zelfmedi-
catie door dieren en hoe komen we aan betrouwbare informatie 
over het gebruik van kruiden bij dieren? Daarnaast werden voor-
beelden van enkelvoudige kruiden per diersoort, maar ook van 
combinaties van kruiden behandeld. Besproken werden kruiden 
voor de oudere hond, de beperkingen van het gebruik van krui-
den bij katten en kruiden voor paarden. Er volgde een korte uitleg 
over hoe in de Chinese geneeskunde kruiden ingezet worden en 
hoe een formule samengesteld wordt. Als laatste gaf zij twee voor-
beelden die de inzet van kamillethee bij de oogirritatie van een 
kat, en van mexicaanse yam bij een incontinente hond betroffen.

Het was een zeer leerzame dag, waarbij het interessant was met 
Belgische herboristen te praten over wat hen bezighield. Het zou 
zeker goed zijn om ook nog andere landen bij een dergelijke uit-
wisseling van ervaringen te betrekken. De datum voor het congres 
van volgend jaar is vastgesteld op zondag 28 april 2019. 

Tannetje Koning is dierenarts en lid van de redactie van dit Tijdschrift.
Nadet Somers is herboriste.

Ginkgo biloba

Zie dit kleinood in mijn gaarde: 
boomblad uit de Oriënt,

siert met zijn geheime waarde, 
ingewijden wel bekend.

Leeft het als een enkel wezen,
innerlijk in twee gedeeld? 

Of vormt juist het uitgelezen 
tweetal één herkenbaar beeld?

Langzaam rijpende ideeën 
werpen op die vragen licht.
Voel je niet dat ik in tweeën
eenling ben in mijn gedicht?

Johann Wolfgang von Goethe
(Uit het Duits door Mimi Laman)
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van de kwaliteit en de dagdosis en dat is het grote vraagteken, 
vooral bij kruidensupplementen met ginkgo. Het is jammer dat 
juist ginkgo door de moderne grondstofleveranciers zo misbruikt 
wordt, waardoor deze boom een slechte naam kan krijgen. Vaak 
wordt namelijk slechte kwaliteit gebruikt, wat een duidelijke 
weerslag op de werkzaamheid heeft. De oorzaak daarvan is dat 
er onvoldoende industriestandaarden zijn en er geen afdoende 
controles door de overheid en het bedrijfsleven plaatsvinden. Ook 
speelt de prijs vaak een beslissende rol waardoor kwaliteit en con-
trole niet altijd voorop staan bij bedrijven. Het blijkt dat sommige 
grondstofleveranciers het niet zo nauw nemen met deze factoren. 
Mede door de grote populariteit, de hoge prijs en de wisselende 
kwaliteit van de bladeren zijn er leveranciers die alle mogelijke 
trucjes gebruiken om ogenschijnlijk prachtige, maar in feite inferi-
eure ginkgoproducten met mooie analyserapporten op de markt 
te zetten. Maar bij nader onderzoek blijkt dat ruim de helft van 
alle ginkgosupplementen op de markt niet in orde is [2,3,4]. Een 
van de meest voorkomende praktijken is het toevoegen van een 
bloemextract van Sophora japonica (synoniem van Styphnolobium 
japonicum, Japanese pagoda tree, in Nederland de honingboom 
genoemd). Ook wordt er soms boekweit toegevoegd voor extra 
quercetin/rutin ter verhoging van het flavonoïdengehalte, en 
soms worden zuiver chemische flavonolen/flavonolrijke extracten 
bijgemengd om zo een prachtig profiel bij laboratoriumtesten te 
generen met 24% flavonolglycosiden en 6% diterpeenlactonen. 

Bedrijven die ginkgoproducten op de markt brengen, dienen 
dus niet alleen af te gaan op een analyserapport door de toele-
verancier, maar ook de extra analyses te eisen die door het BAPP 
(ABC-AHP-NCNPR Botanical Adulterants Prevention Program) [5] 
worden beschouwd als echt maatgevend voor authenticiteit en 
kwaliteit. Voorschrijvers dienen er zeker van te zijn dat het voorge-
schreven ginkgoproduct aan het bovenstaande voldoet, anders is 
de kans 50% dat de gewenste werkzaamheid niet of slechts deels 
aanwezig zal zijn. Bij het voorschrijven dient ook rekening gehou-
den te worden met het feit dat ginkgo de werking van anticoagu-
lantia beïnvloedt [6] en dat het uit voorzorg niet tijdens de zwan-
gerschap, bij borstvoeding en bij ziekenhuisopname gebruikt 
dient te worden. Naast authenticiteit en normering zijn er nog 
meer kwaliteitsaspecten: het gehalte aan ginkgolinezuren dient 
maximaal 5 ppm te zijn [1] (EU-farmacopee) en het blijkt dat gink-
goproducten een meer dan gemiddeld risico op de aanwezigheid 
van PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) hebben. 
PAK’s kunnen zich zowel bij de teelt als bij het drogen ophopen 
in het blad. 

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

[1] EMA Ginkgo leaf community monograph: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/docu-
ment_library/Herbal_-_Community_herbal_monograph/2015/04/WC500185243.pdf
De farmacopeevereisten voor ginkgo, zoals verwoord in het bijbehorend EMA assessment 
report (www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assess-
ment_report/2015/04/WC500185241.pdf), zijn: ‘Ginkgo biloba dry extract is included in 
the European Pharmacopoeia. Currently the following monograph exists: - Ginkgo dry 
extract, refined and quantified (Ph. Eur. 7th edition 2012 (7.5), ref. 04/2008:1827) This 
extract contains several chemical constituents, among which the two main constituents 
“flavones glycosides” (total 22.0-27.0%), represented by quercetin, kaempherol and 
isorhamnetin and “terpene lactones” (total 5.0-7.0), represented by ginkgolides A, B, C 
(2.8- 3.4%) and bilobalide (2.6-3.2%). The content of ginkgolic acids is limited with max. 
5 ppm. The limit value of 5 ppm was chosen since it complies with the detection limit 
recordable by routine methods, thus allowing to assure to a maximum degree removal 
of these compounds from therapeutically used extracts’. [2] Booker A, Frommenwiler D, 

BOTANISCHE BIJZONDERHEDEN

Ginkgo biloba heeft vele miljoenen jaren evolutie en vele klimaat-
wisselingen doorstaan. De boom blijkt over een sterke natuurlijke 
afweer te beschikken. In het algemeen is de ginkgo zeer besten-
dig tegen aanvallen door insecten, schimmels (paddenstoelen), 
bacteriën en virussen. Bovendien kan de boom goed tegen lucht-
vervuiling in een stedelijke en industriële omgeving. In steden 
als New York enTokyo wordt hij om die reden vaak aangeplant als 
straatboom. Zowel insecten als veel andere dieren mijden ginkgo 
omdat de rijpe ‘vrucht’ rijk is aan boterzuur. Dat geeft een rot-
tings- of braakgeur die dieren afremt om de vruchten te eten. In 
het Verre Oosten zijn de geroosterde ginkgo’vruchten’, Ginnan of 
ginkgonoot genoemd, echter wel een delicatesse. 
Maar er is meer wat nog lang niet opgehelderd is. Hoe komt het 
dat zes ginkgobomen in Hiroshima, ondanks de overweldigende 
fysieke verwoesting en immense stralingsschade van de atoom-
bom, de volgende lente toch weer gewoon konden uitlopen? Deze 
ginkgobomen vertegenwoordigen tegenwoordig dan ook het 
symbool en de kracht van hoop voor veel inwoners in Hiroshima. 
Een bijzonder aspect aan het overleven van ginkgo gedurende al 
die miljoenen jaren is het complexe reproductieproces. De man-
nelijke boom maakt in het voorjaar katjes die pollenkorrels losla-
ten, elk met spermacellen in aanleg. Via de wind bereiken som-
mige hun doel: een vochtdruppel die uitgescheiden wordt door 
de nog kleine zaadknop met daarin de aanleg voor de eicel van de 
vrouwelijke boom. In die druppel landt een pollenkorrel, en deze 
wordt naar binnen gezogen. Dan vormt zich vanuit de korrel een 
pollenbuis, waarin twee beweeglijke spermacellen gaan groeien, 
gevoed door dat vocht. In het najaar, als de eicel rijp is - de vrouwe-
lijke zaadknoppen hebben dan ongeveer de groote van een flinke 
kers - breekt de buis open in een vochtige omgeving, die ook wel 
‘de zee in het zaad’ wordt genoemd. Dan worden de twee sperma-
cellen actief en volgen ze de chemische signalen die de rijpe eicel 
afgeeft. Ze hebben elk circa duizend flagellen (staarten die dienen 
om vooruit te komen) en een van de twee lukt het om als eerste 
en enige de eicel binnen te dringen. Inmiddels zijn ook de onbe-
vruchte zaadknoppen gegroeid en ook zij gaan van de vrouwelijke 
boom vallen. Het lijken vruchten, maar het zijn eicellen, de mees-
ten onbevrucht. De werkelijke bevruchting vindt soms pas plaats 
terwijl de zaadknop al op de grond gevallen is. Het is eigenlijk een 
bevruchting in een waterige omgeving, zoals de eerste landplan-
ten (en landdieren) dat allemaal nog hadden.

geïnspireerd tot zijn zo bijzondere gedicht (zie kader). In Weimar, 
de voornaamste woonplaats van Goethe, heerst naast de Goethe-
gekte ook een ginkgogekte met broches, bonsai en vele andere 
ginkgoparafernalia. 

Ginkgo kan veel voor de mens betekenen, zeker voor ouderen. Zo 
stelt de EMA [1] dat het droge extract van het blad op basis van een 
60% acetonextract (DER 35-67:1) in een dagdosis van 240 mg (met 
24% flavonolglycosiden en 6% diterpeenlactonen) kan worden 
gebruikt als geneesmiddel ter vermindering van leeftijdsgerela-
teerde cognitieve stoornissen (verslechtering van geestelijke ver-
mogens) en ter verbetering van de levenskwaliteit van volwasse-
nen met lichte dementie. Bovendien erkende EMA het verpulverde 
blad (dagdosis 750 mg) als traditioneel kruidengeneesmiddel ter 
verlichting van een zwaar gevoel in de benen en een koud gevoel 
in handen en voeten dat kan voorkomen bij lichte doorbloedings-
problemen. Bij deze twee typen kruidengeneesmiddelen is de 
kwaliteit goed gewaarborgd. Werkzaamheid hangt natuurlijk af 
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Reich E, Horsfield S, Heinrich M. Adulteration and poor quality of Ginkgo biloba supple-
ments. J Herb Med 2016;6(2):79-87. [3] Ma Y-C, Mani A, Cai Y, Thomson J, Ma J, Peudru 
F, Chen S, Luo M, Zhang J, Chapman RG, Shi z-T. An effective identification and quanti-
fication method for Ginkgo biloba flavonol glycosides with targeted evaluation of adul-
terated products. Phytomed 2016;23(4):377-387. [4] Yang J, Wang AQ, Li XJ, Fan X, Yin 
SS, Lan K. A chemical profiling strategy for semi-quantitative analysis of flavonoids in 

Ginkgo extracts. J Pharm Biomed Anal 2016;123:147-154. [5] Recent rapport over gink-
go-adulteration van BAPP: http://cms.herbalgram.org/press/2018/ABC-AHP-NCNPR-
BotanicalAdulterantsPreventionProgramPublishesGinkgoLeafExtractAdulterationBul-
letin.html [6] RIVM/NVWA-rapportage over ginkgo en interactie met geneesmiddelen: 
www.nvwa.nl/onderwerpen/voedingssupplementen-en-kruidenpreparaten/inhoud/
top-10-kruidenpreparaten/ginkgo-of-japanse-notenboom-ginkgo-biloba 

Waarom

All Day Happy Day

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

VRAAG | Ik gebruik teunisbloemolie tegen PMS. Dit werkt prima 
en ook de stijfheid in mijn gewrichten en pijn in mijn handen 
zijn verdwenen. Nu zegt mijn gynaecoloog dat dit heel gevaar-
lijk spul is. Hij kon me echter niet meer vertellen. Is dit zo?

ANTWOORD | door M. van Kregten, fytotherapeut:

Teunisbloemolie heeft bij de EMA de status van traditioneel krui-
dengeneesmiddel. Daarmee wordt het gebruik ervan als veilig 
beschouwd. De EMA-monografie maakt geen melding van seri-
euze bijwerkingen. Teunisbloemolie is echter wel licht bloedver-
dunnend, dus in geval van hevige menstruaties of bij gelijktijdig 

gebruik van andere middelen met dezelfde werking, moet hier 
voorzichtig mee omgegaan worden. Daarnaast dient er rekening 
gehouden te worden met mogelijke interacties bij gelijktijdig 
gebruik van teunisbloemolie met bepaalde ontstekingsremmers 
(waaronder corticosteroïden), bètablokkers, anti-epileptica (val-
proïnezuur) of antipsychotica (fenothiazinen) [1,2]. 

Het effect van het gebruik van teunisbloem bij PMS wordt echter 
wel betwist [3]. De ervaring leert dat het bij de een beter werkt 
dan bij de ander en dat de werking ook afhankelijk is van het 
soort klachten.

BRONNEN | [1] Huntley A. Drug-herb interactions with herbal medicines for menopause. 
J Br Menopause Soc 2004;10(4):162-165. [2] Miller LG. Herbal medicinals: selected clinical 
considerations focusing on known or potential drug-herb interactions. Arch Intern Med. 
1998;158(20):2200-2211. [3] Stonemetz D. A review of the clinical efficacy of evening 
primrose. Holist Nurs Pract 2008;22(3):171-174.
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* 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?

BIO18582-605400-ADV-NTVF-OMZETTEN.indd   1 07-06-18   16:15
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Korte berichten

Burgerwetenschap in 
Nederland: projecten rond 

darmflora en diabetes 
TEDJE VAN ASSELDONK | De laatste jaren komen initiatieven naar boven 
om patiënten met een chronische ziekte de zeggenschap te 
geven over hun eigen data en onderzoek hiernaar zelf te intitië-
ren en controleren. Maart 2016 werd, mede naar aanleiding van 
de ZonMw-rapportage Alternatieven voor RCT door TNO, Inspire-
2Live en het Platform Patiënt en Voeding, het congres Beyond RCT 

georganiseerd. Een van de belangrijkste conclusies hiervan was 
dat er een veilig en geschikt platform moet komen om de indi-
viduele data te combineren. Hierna volgde de oprichting van de 
stichting Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG). Deze organiseert 
het tweede Beyond RCT-congres dat op 25 en 26 september 2018 
plaats zal vinden in Amsterdam.

Stichting MD|OG heeft diverse Living Labs opgezet: praktijksitua-
ties waarin nieuwe vormen van burgergedreven dataverzameling 
worden gekoppeld aan nieuwe vormen van data-governance en 
onderzoek. Dit is gebeurd rond onder meer diabetes, cardiovas-
culaire aandoeningen en prostaatkanker. Het Living Lab rondom 
darmgezondheid en vermoeidheid is uitgegroeid tot het project 
MijnEigenOnderzoek/MyOwnResearch (budget € 2,6 miljoen). In 
het voorjaar van 2018 is de cofinanciering voor dit project rondge-
komen, grotendeels via de Samenwerkende Gezondheidsfondsen 
en de Topsector Life Sciences & Health. Het is een publiek-private 
samenwerking, waarin naast academische partners ook enkele 
bedrijven participeren, onder meer bedrijven gespecialiseerd in 
voedingssupplementen ter ondersteuning van de darmgezond-
heid (probiotica en darmbarrièresupplement).

Het MyOwnResearch-project staat onder leiding van Amsterdam 
UMC (dr. Anje te Velde) en MD|OG (dr. G. Remmers). Analyse van 
de data ligt bij bioinformaticus professor Alexander Schönhutt 
(UU). Tijdens dit project kijken patiënten met een chronische aan-
doening en tevens darmklachten en vermoeidheid welke invloed 
veranderingen in hun darmflora door supplementengebruik op 
hun conditie hebben. Vanuit de n=1-situatie wordt een enorme 
hoeveelheid gegevens verzameld. De wetenschappelijke exper-
tise om deze big data met behoud van contextfactoren statistisch 
verantwoord te verwerken is internationaal volop in ontwikke-
ling. Daarnaast is de ethiek van datagebruik van groot belang. 
In dit project wordt hiervoor de Holland Health Data Coöperatie 
(HHDC) verder ontwikkeld. De HHDC werkt samen met onder 
andere het Zwitserse MiDATA toe naar een internationaal net-
werk van gezondheidsdatacoöperaties, waarin burgers en patiën-
ten directe zeggenschap hebben over hun gezondheidsdata en 
tevens hun positie versterken ten opzichte van de huidige grote 
data-tech-bedrijven.

Er zijn naast bovengenoemd project meer burgerinitiatieven in 
Nederland. Zo zijn er twee voorbeelden rond diabetes:
* Op Facebook functioneert onder grote belangstelling het net-

werk Diabetes Reset Met Leefstijl als Medicijn. Mensen onder-
steunen hier elkaar om diabetesmedicatie te kunnen minderen. 

* Het inititatief Gezond Dorp komt uit Leende. Een groep van 
220 inwoners is onder begeleiding van een huisarts en een 
sportarts een jaar koolhydraatarm gaan eten, met als doel het 
oprukken van diabetes 2 en obesitas te stoppen. Na een jaar liet 
de evaluatie zien dat er circa € 8000,-  aan diabetesmedicijnen 
werd bespaard. Ook daalden de gemiddelden van BMI en buik- 
omvang. De deelnemers betaalden zelf elk € 250,- om op vijf 
meetmomenten alle data te laten verzamelen. De vereniging 
Arts en Voeding wil proberen meer dorpen dit voorbeeld te 
laten volgen.

Voor mensen die kruiden (willen) gebruiken om te genezen 
van hun ziekte of ter verlichting van klachten, zouden der-

Neem hoppreparaten serieus
TEDJE VAN ASSELDONK | In 2017 publiceerde bijwerkingencentrum 
Lareb over 11 meldingen in de periode 2011-2017 van post-
menopauzale bloedingen als gevolg van overgangspreparaten 
met daarin hop (Humulus lupulus) [1]. In 10 gevallen ging het om 
Menocool®, met als gedeclareerde ingrediënten: hop 41,40%, voe-
dingsvezels 9,90%, boekweit 8,48%, zwarte haver 8,48%, mout 
8,48%, rogge 4,24%, gerst 4,24%, tarwe 4,24%, mais 4,24%, sili-
cium 4,10%, natuurlijk isoflavonen complex 1,80% en plantaardig 
magnesiumstearaat 0,40%.

Bij hormoonsuppletie in de overgang komen, mede afhankelijk 
van de gekozen hormonale samenstelling van de medicatie, bij 
zo’n 8 tot 40% van de patiënten postmenopauzale bloedingen 
voor [2]. Toch schrikken veel mensen ervan als blijkt dat ook krui-
denpreparaten dit soort effecten geven. Hopeïn (8-prenylnaringe-
nin) uit hop is een planteninhoudsstof die bijzonder veel lijkt op 
menselijk oestrogeen. Hopeïn kan daardoor sterk binden aan de 
humane oestrogeenreceptoren ER-α en ER-β. Het probleem dat 
zich hier voordoet, is dat de preparaten wel melding maken van 
een percentage (op hopeïn gestandaardiseerd) hopextract in het 
preparaat, maar daarbij niets aangeven over de hoeveelheid (het 
percentage) hopeïn die in dat extract (of in de tabletten) zit. En dit 
kan bij een geconcentreerd extract (veel) meer zijn dan verwacht. 
In de EMA-monografie van hop wordt alleen gesproken over de 
indicaties stress en slapeloosheid [3].

Artsen, therapeuten en patiënten kunnen bijwerkingen van (krui-
den)geneesmiddelen, maar ook die van kruidensupplementen 
melden op het meldpunt van Lareb (www.lareb.nl) en op www.
meldpuntmedicijnen.nl van het Nederlands Instituut voor Verant-
woord Medicijngebruik. Bijwerkingencentrum Lareb evalueerde de 
meldingen die in 2015 binnen zijn gekomen over warenwetproduc-
ten zoals vitaminen en botanicals. Koploper was vitamine B6, daarna 
kwam Midalgan-zalf en als derde overgangspreparaten met daarin 
fyto-oestrogenen [4]. Het toenemende gebruik van deze service-
mogelijkheden komt de veiligheid van de fytotherapie ten goede.

REFERENTIES | [1] Lareb, 2017. Signals 1.1. Post-menopausal vaginal hemorrhage rela-
ted to the use of hop-containing phytotherapeutic products MenoCool® and Menohop®. 
(Via www.lareb.nl, geraadpleegd 26 maart 2018.) [2] Medeiros SF de, Yamamoto MM, 
Barbosa JS. Abnormal bleeding during menopause hormone therapy: insights for cli-
nical management. Clin Med Insights Womens Health. 2013;6:13-24. [3] EMA, 2014. 
Community herbal monograph on Humulus lupulus L., flos (Via www.ema.europa.eu, 
geraadpleegd 26 maart 2018.) [4] Lareb, 2016. Meldingen van bijwerkingen van waren-
wet-middelen. (Via www.lareb.nl, geraadpleegd 26 maart 2018.)
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Grotere diversiteit van planten in 
dieet goed voor microbioom

MAAIKE VAN KREGTEN | McDonald et al. publiceerden in mei 2018 een arti-
kel in mSystems, het tijdschrift van de American Society for Microbio-
logy, getiteld: American gut: an open platform for citizen science micro-
biome research. Zij constateren hierin onder andere een verband 
tussen microbioom (de samenstelling van de darmflora), metabo-
loom (de verzameling van stofwisselingsproducten) en de diversiteit 
in planten die iemand middels voeding binnen krijgt.

Het American Gut Project (AGP; americangut.org) probeert sinds 
2012 het microbiotische leven in de darmen van mensen overal ter 
wereld in kaart te brengen. Dit doet het met behulp van meer dan 
10.000 ‘burgerwetenschappers’: vrijwilligers die monsters opstu-
ren en vragenlijsten invullen. Het is een samenwerking tussen het 
Earth Microbiome Project (EMP; www.earthmicrobiome.org) en 
het Human Food Project (HFP; humanfoodproject.com). Het EMP 
beschrijft de wereldwijde taxonomische en functionele diversiteit 
van het microbioom en het HFP richt zich op het begrijpen van de 
evolutie van de microbiotische diversiteit onder de bevolking, in 
relatie tot ziekte en gezondheid. Door middel van publieksdeelname 
(crowdsourcing) komen de onderzoekers aan monsters en gegevens 
van ‘donateurs’ worden verkregen door middel van vragenlijsten.

Voor dit onderzoek werden monsters gebruikt (n=3942) van volwas-
senen tussen de 20 tot 69 jaar, met een body mass index tussen de 
18,5 en 30 kg/m2. Zij gaven aan het afgelopen jaar geen antibiotica 
gebruikt te hebben en vermeldden ook dat ze in het verleden geen 
diabetes of darmontstekingen hebben gehad. De deelnemers ver-
schaften ook specifieke details over hun voedingspatroon. Bepaalde 
diëten, zoals het veganistische, vertoonden geen significant ver-
band met de samenstelling van het microbioom. De onderzoekers 
vermoeden dan ook dat niet het eten van planten alleen, maar eer-
der het aantal verschillende soorten planten dat iemand eet hierop 
van invloed is. Omdat bacteriën verschillen in hun koolhydraatbin-
dende moleculen en enzymen die diverse substraten in de darm 
kunnen hydrolyseren, ondersteunt een dieet dat rijk is aan verschil-
lende soorten plantaardige vezels en onverteerbare koolhydraten 
wellicht een meer diverse darmflora.

Daarnaast werd de consumptie van een grote(re) diversiteit aan plan-
ten geassocieerd met een afname van de expressie van bepaalde 
antibioticaresistentie genen. In vergelijking met mensen die tien of 
minder soorten planten per week aten, vertoonde het microbioom 
van personen die meer dan dertig verschillende soorten planten per 
week aten significant minder antibioticaresistentie. Dit betrof zowel 
resistentie tegen chlooramfenicol en antibiotica op basis van ami-
noglycosiden (zoals gentamycine), als ook genen voor de werking 
van zogenaamde effluxpompen die bacteriën in staat stellen om 
antibiotica snel naar buiten te werken.

BRON | McDonald et al. American gut: an open platform for citizen science microbiome rese-
arch. mSystems 2018;3(3): pii:e00031-18. doi: 10.1128/mSystems.00031-18.

Positie Italiaanse 
erborista verandert 

TEDJE VAN ASSELDONK | In Italië is de erborista (herborist) een bachelor 
in de farmacie. Het beroep is in 1931 officieel in de wet vastgelegd 
als een schakel tussen de kruidenteelt en de verkoop in de apothe-
ken. Een herborist mag onder meer kruiden mengen en die met 
een medische claim verkopen, mits de samenstelling door een 
overheidscommissie is goedgekeurd. 
Er zijn zo'n drieduizend studenten, verdeeld over negen universi-
teiten met een farmacie-afdeling die deze opleiding aanbieden. In 
Bologna starten bijvoorbeeld elk jaar zeventig studenten. De afge-
studeerden vormen een beroepsgroep van circa zesduizend per-
sonen in een drietal beroepsverenigingen, waarvan de FEI (www.
feierboristi.org) de grootste is.

Afgelopen voorjaar (2018) ontstond er tumult rond een voorstel 
om dat oude wetsartikel uit 1931 af te schaffen. Het was gelan-
ceerd in de kerstvakantie van 2017 door de zittende regering, en 
bedoeld om dit nog net voor haar vertrek na de verkiezingen in 
maart te realiseren. De herboristenvereniging FEI sloeg alarm en 
had in een korte tijd al 60.000 handtekeningen opgehaald om het 
beroep van erborista te redden. Een brief die werd geschreven aan 
de Raad van State heeft de zaak voorlopig in de ijskast gezet. 

De motivatie om deze wet af te schaffen is dat het telen van medi-
cinale kruiden in principe voor alle boeren open zou moeten staan. 
Bij de teelt mag de boer de primaire bewerkingen (drogen, snij-
den, destilleren) ook doen, maar daarna gaat de productie door-
gaans verder bij fabrikanten van kruidenpreparaten en/of cosme-
tica. Inmiddels doet zich het feit voor dat de Italiaanse erborista 
doorgaans iemand is met een winkel, die allerlei kruidenproduc-
ten - en vaak ook cosmetica - verpakt bij een groothandel betrekt; 
de relatie met de teelt is er in de meeste gevallen niet meer. Des-
alniettemin vrezen de herboristen de in hun visie onterechte con-
currentie van boeren die kruiden mogen gaan telen en verkopen 
en daarmee een mogelijke devaluatie van hun beroep. 

In Italië zijn vrijwel geen geregistreerde kruidengeneesmidde-
len. Kruidenpreparaten vallen onder de warenwet. Voor veel 
kruiden(producten) bestaan wel wettelijk toegelaten medische 
claims, maar zonder expliciete kwaliteitseisen. Daaraan denkt 
immers de herborist, als het goed is.

De FIPPO (www.fippo.org) is de vereniging van de Italiaanse 
kruidentelers. Zij wil zich niet bemoeien met de paramedische 
aspecten van het beroep van de erborista (het contact met de con-
sument), maar wijst er op dat kruiden in de praktijk veelal gespe-
cialiseerd geteeld worden, terwijl de industriële afnemers zelf hun 
kwaliteitscontroleurs hebben; in die wereld kom je geen herboris-
ten meer tegen.

Het is jammer dat door deze ontwikkelingen telers en herboristen 
tegenover elkaar zijn komen te staan en niet samen zijn gekomen 
tot een beter voorstel voor modernisering van de wet uit 1931. 
De volgende stappen in dit proces laten voorlopig nog op zich 
wachten.

gelijke initiatieven ook bijzonder belangrijke resultaten kun-
nen opleveren, vooral in combinatie met andere zelfgekozen 
leefstijlaanpassingen.

BRONNEN | www.mdog.nl; www.hhdc.nl; www.gezonddorp.nl; www.beyondrct.net. 
Voor meer informatie over het congres in september en MD|OG: g.remmers@mdog.nl
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SECTIE WETENSCHAP OPGERICHT

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 30 juni 2018 heeft de NVF 
de sectie wetenschap opgericht. Uiteraard was wetenschap ook 
het thema van de bijeenkomst met voordrachten van emeritus 
hoogleraar prof. dr. Johanna Fink-Gremmels en dr. John Jacobs, 
voorzitter van de Federa. NVF-voorzitter dr. Marij Schüsler gaf een 
toelichting op het ontstaan en de doelstellingen van de sectie. Tot 
slot werd nog het nieuwe logo gepresenteerd en werd een tipje 
van de sluier opgelicht over hoe de nieuwe website eruit gaat zien. 

Schüsler gaf aan dat het wetenschappelijke karakter van de NVF 
vanaf de oprichting – en ook nu nog –  een van de pijlers van de 
vereniging is. Zij wees onder andere op de contacten met univer-
siteiten om fytotherapie daar weer een plek te geven, en op het 
congres met tal van internationale sprekers dat op 3 en 4 oktober 
2018 wordt gehouden. Met de oprichting van de sectie weten-
schap krijgt dat aspect meer vorm. Tegelijkertijd benadrukte ze 
aan de hand van enige voorbeelden dat de sectie van belang is 
voor alle leden van de NVF en niet alleen voor de wetenschappers. 

De sectie gaat binnen de NVF op dezelfde manier als andere werk-
groepen functioneren. Van de leden van de sectie wetenschap 
wordt een actieve rol verwacht. Zo kunnen ze optreden als peer 
reviewers bij het NTvF en als vraagbaak waar het gaat om externe 
vragen aan het bestuur. De verwachtingen van het bestuur zijn 
hooggespannen.
 
Fink-Gremmels nam met haar presentatie Understanding phyto-
therapeutic agents een voorschot op wat er van de sectie mag wor-
den verwacht. Zij gaf onder meer een toelichting op de betekenis 
van bacteriële biofilms bij de behandeling van infectieziekten en 
de werking van plantenmetabolieten als zogenaamde quorum 
sensing inhibitors.

Jacobs was gevraagd te duiden wat hij onder (pseudo-)weten-
schap verstaat. Hij legde kort de rol en functie van Federa uit, 
waarbij hij zich verbaasde over het grote gebrek aan kennis over 
wetenschap en technologie in een samenleving die daar zo afhan-
kelijk van is. Vervolgens schetste hij de stappen die worden door-
lopen in medisch wetenschappelijk onderzoek: van labtesten via 
dierproeven en gerandomiseerd onderzoek tot het vaststellen 
van effecten op de gezondheid. Aan de hand van enkele voorbeel-
den vergeleek hij wetenschap en pseudowetenschap met elkaar. 
Hij toonde zich vooral bezorgd over het feit dat veel onderzoeken, 
wanneer deze herhaald worden, niet tot dezelfde uitkomst leiden. 
Hij noemt dat de ‘herhaalbaarheidscrisis’.

De presentaties zijn te zien op het ledengedeelte van de website 
van de NVF: www.fyto.nl

NVF–nieuws
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Eyewise®

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 gecertifi ceerde 

duurzame visserij

✓ 500µg vitamine B12 is aanwezig 
als methylcobalamine

✓ Natuurlijke vitamine D3 met 100% 
RI voor volwassenen

Eyewise Omega 3: 
belangrijk bij behoud van gezonde ogen

Talrijke onderzoeken tonen aan dat omega-3-
vetzuren 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, gecertifi ceerd 

van duurzame visserij.

Eyewise Omega 3 is een unieke, één-per-dag-formule met een 
synergetische combinatie van luteïne, zeaxanthine en omega-3-
vetzuren 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 golfl engten in het zonlicht 
fi ltert 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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