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Van de redactie
In 2019 zullen we in het NTvF extra aandacht besteden 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: 5 december 2018 (nr. 1), 1 maart 2019 (nr. 2), 1 juni 2019 (nr. 3) en 1 september
2019 (nr. 4).

Ten geleide
Het thema van dit nummer is ADHD. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft de NHG-standaard ADHD bij
kinderen ontwikkeld. Deze standaard geeft richtlijnen
voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van de
aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD) bij kinderen tot 18
jaar.
In de standaard staat onder andere het volgende: ‘Uitgangspunt van de standaard is dat ADHD een beschrijvende diagnose is, die berust op de aanwezigheid van een
combinatie van gedragskenmerken. Er is geen bekend
mechanisme dat het afwijkende gedrag veroorzaakt of
verklaart en waarbij het gedrag symptoom van een ziekte
is. De behandeling richt zich primair op beïnvloeding van
gedragskenmerken, niet op genezing van een onderliggende ziekte.
Van de kinderen onder de 16 jaar voldoet naar schatting 3
tot 5% aan de criteria voor ADHD, bij jongvolwassenen is
dit 2%. Het gebruik van medicatie voor ADHD is de laatste
jaren fors toegenomen. Naar schatting gebruikt 5% van
alle schoolkinderen een geneesmiddel voor ADHD. Hulpverleners, leerkrachten en ouders brengen probleemgedrag vaker in verband met ADHD. Daarnaast lijken een
toegenomen maatschappelijke druk om te presteren en
het financiële voordeel van het labelen van gedrags- en
leerproblemen bijgedragen te hebben aan de sterke stijging van het aantal gediagnosticeerde kinderen.
Medicatie kan ondersteunend zijn, maar is nooit de enige
vorm van behandeling. De standaard adviseert uitsluitend medicatie in te zetten bij kinderen met ADHD bij wie
het probleemgedrag leidt tot duidelijke beperkingen in
het functioneren en bij wie met gedragsmatige interventies onvoldoende verbetering is bereikt.
De meestgebruikte geneesmiddelen bij kinderen met
ADHD zijn methylfenidaat, dexamfetamine en atomoxetine. Methylfenidaat en dexamfetamine zijn psychostimulantia en vallen onder de Opiumwet. Atomoxetine remt
de heropname van noradrenaline en valt niet onder deze
wet. In Nederland zijn alleen methylfenidaat en atomoxetine geregistreerd voor de behandeling van ADHD, en wel
bij kinderen van zes jaar en ouder. Methylfenidaat is het
middel van eerste keus.
Het bewijs voor de effectiviteit van medicatie is echter
van lage kwaliteit, en de werkzaamheid en veiligheid op
lange termijn zijn niet onderzocht. Voor het functioneren
en de (school)resultaten op de langere termijn blijkt het
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weinig uit te maken of het kind al dan niet medicatie heeft
gebruikt; de ernst van de gedragskenmerken en de mate
van beperking op het moment van de diagnose hebben
daarop een veel grotere invloed.’ [1]
Er bestaat veel discussie en controverse rondom deze
diagnose en de gebruikte medicijnen. We hebben ervoor
gekozen om hier niet op in te gaan, maar ons te verdiepen in fytotherapeutische alternatieven voor gangbare
medicatie. Zo kunt u een review lezen over zeven geneeskruiden die veel worden gebruikt bij ADHD. Een plant die
aparte aandacht verdient is Bacopa monnieri. Er zijn veel
laboratorium- en klinische studies gedaan die erop lijken te wijzen dat Bacopa verschillende hersenfuncties
verbetert, zoals concentratievermogen en alertheid. Het
lijkt dan ook een veelbelovende plant voor mensen met
ADHD.
Naast het thema hebben we nog een aantal andere artikelen voor u. In juni 2018 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek een congres met
de titel Cannabis: wiet, wet en wetenschap. Tijdens dit congres belichtten de sprekers deze plant van verschillende
kanten. In zeven lezingen werd getracht het kaf van het
koren te scheiden en zo een betrouwbaar beeld te geven
van de huidige stand van zaken rondom de medicinale
toepassingen van Cannabis sativa L. en haar inhoudsstoffen. Nijhuis-Bouma maakte er een verslag over.
Van Hoof heeft NVF-lid en natuurapotheker Edwin Lipperts geïnterviewd, waarin hij vertelt over de positie van
fytotherapie in Nederland en daarbij geen blad voor de
mond neemt. Koning heeft een Duitse casus vertaald en
bewerkt over heermoes (Equisetum arvense L.) en stabilisering van de elektrolytenhuishouding bij nierinsufficiëntie na een leukemiebehandeling. Er is een vraag over hop
en de hormonale werking ervan, die is beantwoord door
Van den Worm. In de rubriek Wet en kwaliteit vertelt Van
Rooij over Citrus aurantium en synefrine en Van Asseldonk
blikt terug op dertig jaar geschiedenis van dit tijdschrift.
De redactie wenst u veel leesplezier
en hoopt op uw reacties.
Maaike van Kregten
[1] Stijntjes et al. NHG-Standaard ADHD bij kinderen (2014): www.nhg.org/standaarden/

volledig/nhg-standaard-adhd-bij-kinderen. Geraadpleegd op 29-9-2018.

Geneeskruiden voor kinderen met
ADHD: een systematische review
MAAIKE VAN KREGTEN | Naast psychotherapie speelt medicamenteuze therapie een belangrijke rol bij de behandeling

van ADHD. Toch blijkt tot 30% van de behandelde kinderen niet op de medicijnen te reageren of aan bijwerkingen zoals misselijkheid, slapeloosheid of gewichtsverlies te lijden. Hierdoor is er bij veel ouders van kinderen
met ADHD een grote en groeiende belangstelling voor complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM).
Dit artikel is een bewerking van een review uit 2017 en bespreekt gerandomiseerde klinische onderzoeken die
zijn uitgevoerd met de volgende planten: Oenothera biennis L., Melissa officinalis L., Valeriana officinalis L., Ginkgo
biloba L., Pinus pinaster Aiton, Hypericum perforatum L., en Passiflora edulis Sims (Passiflora incarnata L.).
In Europa gebruikt ongeveer 52% van alle
kinderen een vorm van CAM, vaak zonder
medeweten van de behandelend kinderarts. Naast niet-medicamenteuze therapieën zoals relaxatietechnieken of neurofeedback, zijn kruidengeneesmiddelen
een van de complementaire therapieën
waar ouders het vaakst naar vragen. De
meeste ouders schatten kruidengeneesmiddelen minder schadelijk in dan conventionele medicamenteuze therapie.
Daarom zien zij kruidengeneesmiddelen
vooral als alternatief voor, of als aanvulling
op conventionele geneesmiddelen voor de
behandeling van ADHD-symptomen [1] .

SELECTIECRITERIA
De selectiecriteria voor deze review
waren onder andere dat de onderzoeken
gerandomiseerd en met een controlebehandeling (placebo, geen behandeling of
medicatie) uitgevoerd moesten zijn (RCT).
Onderzoeken kwamen alleen in aanmerking indien het volledige onderzoeksverslag was gepubliceerd in het Engels of
Duits. De onderzoeken moesten uitgevoerd zijn bij kinderen en adolescenten met
ADHD in de leeftijd 0-18 jaar. Studies werden uitgesloten als het kruidenpreparaat
werd toegepast in homeopathische potenties of als het kruid alleen werd gebruikt
in de traditionele Chinese geneeskunde.
Alleen studies die ADHD-symptomen zoals
gedefinieerd in de DSM1* als een primaire
of secundaire uitkomst beoordeelden,
werden als geschikt beschouwd. Na selectie bleven er negen onderzoeken over [1] .

Twee RCT’s met in totaal 49 deelnemers
met ADHD die werden behandeld met
teunisbloemolie zijn geëvalueerd. In
beide onderzoeken zijn ADHD-symptomen gemeten door docenten en ouders
met behulp van externe beoordelingsvragenlijsten. Aman et al. [2] analyseerden
daarnaast bloedmonsters en voerden
cognitieve en psychomotorische tests
uit. Beide RCT’s vergeleken een preparaat
van 500 mg teunisbloemolie (Efamol®)
met een placebobehandeling. In vergelijking met de studieopzet van Aman et
al. werd bij het onderzoek van Arnold
et al. ook nog een d-amfetaminepreparaat toegevoegd als actieve controle [3] .

genlijsten in de loop van de tijd significante
verbeteringen vertoonden in vergelijking
met de placebo, maar alleen indien die
waren beoordeeld door de ouders. Twee
van de negen subtesten door Aman et al.
van de psychomotorische testen lieten
significante verbeteringen van de symptomen zien. Daarnaast werd door Aman et
al. een toename van de concentratie van
dihomo-gammalinoleenzuur in het serum
na de inname van teunisbloemolie waargenomen. In tegenstelling tot deze resultaten, rapporteerden Arnold et al. dat beoordelingen door de ouders geen significante
voordelen van teunisbloemoliegebruik lieten zien in vergelijking met placebo. Indien
beoordeeld door docenten, toonde slechts
één subschaal-score significante verbetering in symptomen van ADHD.

Aman et al. rapporteerden dat wat betreft
de ADHD-symptomen twee van de zes
subschalen-scores van de gebruikte vra-

De auteurs beschreven een deelnemer
aan de teunisbloemoliegroep die ernstige
diarree ontwikkelde. Ze meldden dat de

OENOTHERA BIENNIS
- TEUNISBLOEMOLIE

AFBEELDING 1 | Valeriaan (Valeriana officinalis). Foto Maaike van Kregten

* Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen.
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patiënt eerder een dubieuze diagnose van
pancreïnezuurdeficiëntie had gekregen en
daarom werd uitgesloten voor verdere statistische analyse.
Anheyer et al. meldden dat in beide studies
het bias-risico over het algemeen mogelijk
aanwezig was, aangezien de auteurs geen
adequate vorm van randomisatie of blindering rapporteerden. Arnold et al. hebben geen enkele primaire uitkomstmaat
gespecificeerd, wat het risico op bias versterkt, aldus Anheyer et al. [1] .

CITROENMELISSE (MELISSA
OFFICINALIS)
Katz et al. [4] onderzochten de effecten
van een samengesteld kruidenpreparaat
(compound herbal preparation, CHP) om
ADHD-symptomen te behandelen bij 120
kinderen. Het hoofdingrediënt van dit
preparaat was citroenmelisse, maar het
bevatte daarnaast ook enkele Ayurvedische
en andere kruidenextracten, waaronder
Bacopa monieri. De dagelijkse behandeldosis was ingesteld op 3 ml in 50-60 ml water.
Het belangrijkste uitkomstcriterium was de
score van de concentratietest (Test of Variables of Attention, TOVA). Katz et al. rapporteerden een significante verbetering van de
TOVA-score voor de CHP-groep tussen de
aanvangs- en de post-interventiemeting.
Deze veranderingen werden waargenomen
in alle onderdelen van de TOVA.
De verschillen tussen de CHP- en de placebogroep waren statistisch significant. In de
placebogroep werden na verloop van tijd
geen significante veranderingen waargenomen. Volgens de veiligheidsanalyse
hebben zich geen ernstige bijwerkingen
voorgedaan. Slapeloosheid en hoofdpijn
traden zowel op binnen de CHP-groep als
bij de placebogroep.
Anheyer et al. beoordeelden het bias-risico in dit onderzoek als over het algemeen laag, hoewel ze wel een hoog
risico op onvolledige uitkomstgegevens
opmerkten vanwege meer dan 50%
terugtrekkingen uit de placebogroep [1] .

VALERIAAN (VALERIANA
OFFICINALIS)
Razlog et al. [5] onderzochten in een pilotRCT of een valeriaantinctuur, gebruikt
gedurende drie weken, invloed had op
ADHD-symptomen. In de studie zijn twee
groepen vergeleken, waarvan de ene een
moedertinctuur van valeriaan kreeg, terwijl de andere groep een homeopathische
vorm van deze tinctuur kreeg. Een place-
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botinctuur diende als controle. In het kader
van het review-artikel is alleen de vergelijking van moedertinctuur en placebo als
relevant beschouwd.
Evaluatie van ADHD-symptomen werd
gedaan vanaf baseline-waarden, in week
een en twee van de interventie en twee
weken na de interventie. Zowel zelfbeoordeling als externe beoordelingen werden
uitgevoerd met behulp van de Children’s
Checking Task (CCT), Conners’ Parents
Rating Scale (CPRS) en de beoordelingsschaal van Barkley en DuPaul voor docenten. Er werden geen verdere resultaten
verzameld. De CPRS vertoonde een aanzienlijke verbetering voor beide groepen in
vergelijking met placebo op bijna alle subschalen, met uitzondering van psychosomatische problemen en gedragsproblemen.
Deze verbeteringen traden op na twee
weken behandelen, maar hielden niet aan
na een follow-up week. De totale score en
snelheidsscore van de CTT-beoordeling
toonden een significante verbetering aan
in beide experimentele groepen na twee
weken behandeling en één week na de
behandeling. Binnen de placebogroep
werd geen significante verbetering gezien.
Negen van de veertien subschaal-scores
van de beoordelingsschaal van Barkley en
DuPaul voor docenten vertoonden een
significante verbetering na twee weken
behandeling in beide groepen die valeriaan kregen. De placebogroep vertoonde
slechts significante verbeteringen voor
twee van de veertien vragen. De verschillen tussen de experimentele groep en de
controlegroep waren statistisch significant. Er zijn geen (ernstige) bijwerkingen
gemeld door de auteurs. Omdat Razlog et
al. geen adequate vorm van randomisering en blindering rapporteerden, bestaat
er echter volgens Anheyer et al. een verhoogd risico op bias [1] .

GINKGO (GINKGO BILOBA)
Bij een onderzoek van Salehi et al. [6] werd
een kruidenpreparaat van ginkgo vergeleken met methylfenidaat bij de behandeling van ADHD, terwijl Shakibaei et al. [7]
ginkgo en placebo vergeleken als een add
on-therapie bij een methylfenidaatbehandeling. Voor beide onderzoeken was de
gerapporteerde behandelingsdosis 80-120
mg per dag voor ginkgo en 20-30 mg per
dag voor methylfenidaat, afhankelijk van
het lichaamsgewicht van de deelnemer. In
beide onderzoeken beoordeelden ouders
en leerkrachten ADHD-symptomen met
behulp van de ADHD-beoordelingsschaal
IV. Salehi et al. voerden metingen uit bij
aanvang en op dagen 21 en 42 van de
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behandelperiode, terwijl Shakibaei et al.
metingen verrichten bij aanvang en twee
en zes weken na een medicatieperiode
van zes weken. De studie van Salehi et al.
liet geen significante veranderingen in de
loop van de tijd zien in de beoordeelde
ADHD-symptomen voor de ginkgogroep,
noch indien beoordeeld door de ouders,
noch indien beoordeeld door leraren. In
de methylfenidaatgroep echter bleken de
veranderingen in de loop van de tijd significant voor beide evaluaties. Shakibaei et al.
zagen aanzienlijke verbeteringen in onoplettendheid, zowel indien beoordeeld
door ouders als door leraren, bij kinderen
die waren behandeld met ginkgo samen
met methylfenidaat in vergelijking met de
placebo/methylfenidaatcombinatie.
Een veiligheidsanalyse in beide onderzoeken toonde slechts lichte tot matige bijwerkingen. Bij het onderzoek van Salehi et al.
was het verschil tussen de ginkgo- en de
methylfenidaatgroep bij de totale frequentie van bijwerkingen niet significant, terwijl
hoofdpijn, slapeloosheid en verminderde
eetlust vaker werden waargenomen in de
methylfenidaatgroep. Shakibaei et al. rapporteerden geen significant verschil tussen ginkgo- en placebogroep in de algemene frequentie van bijwerkingen.
Anheyer et al. vonden het bias-risico in
beide studies in het algemeen laag, maar
vanwege het feit dat Salehi et al. ook
serum- en urinemonsters verzamelden
tijdens de meetperiode, maar daar geen
resultaten van leverden, kan er een hoog
risico van selectieve rapportage worden
verwacht [1] .

ZEEDEN (PINUS PINASTER)
Een ander onderzoek vergeleek de effecten van een schorsextract van zeeden (Pycnogenol®) met een placebo [8] . Hieraan
namen 61 kinderen tussen de 6-14 jaar met
vastgestelde ADHD deel. De behandeldosis was 1 mg extract van zeedenschors per
kg lichaamsgewicht per dag. De symptomen werden gemeten door zelfevaluatie en
externe beoordeling door ouders en leerkrachten, met behulp van de Child Attention
Problems Scale (CAP), de Conners’ Parents
Rating Scale (CPRS) en de Conners’ Teacher
Rating Scale (CTRS). Daarnaast zijn vijf subschalen van de Prague Wechsler Intelligence
Test (PDW) gebruikt voor zelfevaluatie. Verder zijn bloedmonsters afgenomen bij aanvang, na de behandelingsperiode en na een
uitwasperiode.
Trebatická et al. rapporteerden significante
verbeteringen in onoplettendheid en hyperactiviteit bij beoordeling door leraren (CAP).

Deze verbeteringen werden aangetoond in
de loop van de tijd en in vergelijking met de
placebo. Echter, de gemelde verbeteringen
van hyperactiviteit en onoplettendheid tijdens de interventieperiode beoordeeld door
ouders (CPRS), bereikten geen significantie.
CTRS-beoordelingen toonden ook geen significante verbeteringen in onoplettendheid
of hyperactiviteit. Een terugkeer van symptomen werd waargenomen nadat het medicijn
met zeedenschorsextract was stopgezet. De
placebogroep vertoonde geen verbeteringen gedurende de behandelingsperiode.
De auteurs rapporteerden geen ernstige
bijwerkingen. Wel werden een stijging van
algehele traagheid en matige maagproblemen waargenomen bij twee patiënten in
de zeedenschorsgroep.
Het bias-risico voor deze studie was over
het algemeen laag, meldden Anheyer et al.
Ze gaven echter een hoog risico aan voor
selectieve rapportage vanwege een onduidelijke bepaling van de primaire en secundaire uitkomstcriteria. Verder meldden ze
dat het onderzoek werd gefinancierd door
Horphag Research, de fabrikant en houder
van het geregistreerde Pycnogenol®-handelsmerk. [1] .

SINT-JANSKRUID (HYPERICUM
PERFORATUM)
Weber et al. [9] hebben een onderzoek uitgevoerd om de veiligheid en werkzaamheid van een sint-janskruidpreparaat bij de
behandeling van ADHD te bepalen. 54 kinderen tussen de 6-17 jaar namen deel aan
het onderzoek. 27 kinderen werden willekeurig aangewezen om driemaal daags 300
mg sint-janskruid te krijgen of een placebo
in dezelfde dosis. De ADHD-beoordelingsschaal IV werd gebruikt om de door ouders
beoordeelde symptomen te evalueren. De
ernst van de symptomen werd beoordeeld
door artsen, met behulp van de Clinical
Global Impression Improvement Scale (CGI).
Weber et al. rapporteerden geen significante
verschillen tussen sint-janskruid en de placebogroep voor alle gemeten parameters na
post-interventiemeting. De analyse van bijwerkingen vertoonde geen statistische verschillen tussen de twee groepen. Anheyer
et al. beschouwden de risico’s van bias ten
gevolge van selectie, prestaties, detectie,
verloop, rapportage en andere potentiële
bias-factoren voor deze studie als laag [1].

PASSIEBLOEM (PASSIFLORA EDULIS)
Een studie door Akhondzadeh et al. [10]
onderzocht de effecten van een passiebloempreparaat vergeleken met een standaard methylfenidaattherapie. 34 kinderen
tussen 6-13 jaar namen deel. De behandeldosis was 0,04 mg passiebloem per kg
lichaamsgewicht per dag. De behandeldosis werd vergeleken met een dosis van 1
mg methylfenidaat per kg lichaamsgewicht
per dag. Symptomen werden gemeten
met behulp van een gestandaardiseerde
ADHD-beoordelingsschaal door zelfevaluatie en externe beoordeling door ouders en
leerkrachten. Het onderzoek van Akhondzadeh et al. leverde geen significante verschillen op tussen passiebloem- en methylfenidaatgroep in de evaluaties van ouders
en docenten. Beide groepen vertoonden
significante klinische verbeteringen.
De auteurs rapporteerden geen ernstige
bijwerkingen. Angstgevoelens en verminderde eetlust werden echter significant
vaker gemeld in de methylfenidaatgroep.
Er waren geen andere significante groepsverschillen voor de gemelde bijwerkingen.
Het risico van bias bij deze studie was over
het algemeen laag, aldus Anheyer et al.
Alleen de blindering van deelnemers en
personeel bleef een onduidelijke factor [1] .

DISCUSSIE

AFBEELDING 2 | Zeeden (Pinus pinaster). Foto wiki CC, Luis Fernández García

Deze systematische review van negen
RCT’s over kruidentherapie bij kinderen met ADHD vond weinig bewijs van
werkzaamheid voor specifieke kruidenpreparaten. Hoewel de behandelingen
met citroenmelisse en valeriaan wel
verbeteringen lieten zien in zelf-beoordeelde psychomotorische en cognitieve tests, waren de resultaten in extern
beoordeelde vragenlijsten dubbelzinnig.
Citroenmelisse werd alleen toegediend
in een samengesteld kruidenpreparaat,
waardoor zorgvuldige interpretatie van
de verkregen resultaten belangrijk is.
Trebatická et al. [8] konden slechts verbeteringen laten zien in specifieke door leraren
beoordeelde subschalen, maar niet bij vragenlijsten op basis van ouderlijke beoordelingen van kinderen die werden behandeld
met een extract van zeedenschors [1] .
Verder toonden Akhondzadeh et al.
[10] geen significante verschillen aan in
ADHD-symptomen indien die werden
beoordeeld door ouders en leraren voor de
groep met passiebloem behandelde kinderen in vergelijking met een gebruikelijke
methylfenidaattherapie. Er is geen bewijs
van effectiviteit gevonden voor teunisbloeNederlands tijdschrift voor fytotherapie, 31e jaargang, nr. 4, 2018

7

molie en sint-janskruid voor de behandeling van ADHD, terwijl de resultaten voor
ginkgo dubbelzinnig waren. Met uitzondering van één deelnemer [2] vertoonden alle
andere onderzoeken geen ernstige bijwerkingen [1] .

BEPERKINGEN
De belangrijkste beperking van deze
review is het gebrek aan onderzoeken die
in aanmerking kwamen. Voor de meeste
kruidengeneesmiddelen, met uitzondering van teunisbloemolie en ginkgo, is
slechts één studie van elk geïdentificeerd.
Bovendien vormen de kleine steekproefomvangen van de uitgevoerde onderzoeken ook een duidelijke beperking [1] .

CONCLUSIE
Samenvattend wijzen de studies die in dit
systematisch overzicht zijn beoordeeld
slechts op een bescheiden werkzaamheid
van zowel citroenmelisse (als onderdeel
van een combipreparaat) als van valeriaan
en passiebloem bij de behandeling van
ADHD-symptomen. Op basis van de onderzoeken lijken deze kruidengeneesmiddelen relatief veilig te zijn en geen ernstige
bijwerkingen te hebben. Maar omdat er
nog steeds onvoldoende goed opgezette
RCT’s zijn die kruidengeneesmiddelen
voor ADHD in het algemeen onderzoeken,
kunnen er op dit moment geen specifieke
aanbevelingen voor dit gebruik worden
gedaan. Volgens Anheyer et al. zou, gezien
de voorlopig positieve voordelen-risicoverhouding, het gebruik van citroenmelisse (als genoemd combipreparaat), valeriaan of passiebloem op individuele basis
mogelijk kunnen worden overwogen [1] .
In de toekomst zullen beter opgezette en
vooral grotere studies moeten uitwijzen of
bepaalde kruiden bij de behandeling van
ADHD toepasbaar zijn.

AFBEELDING 3 | Passiebloem (Passiflora edulis)
Foto: Tropicalflowers.la.coocan
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Bacopa monnieri en de werking
van de hersenen
TEDJE VAN ASSELDONK | Bacopa monnieri (L.) Wettst. speelt een belangrijke rol in de traditionele Indiase geneeskunde;

het gebruik komt al voor in 7000 jaar oude geschriften [1]. Traditioneel werd de plant gezien als een tonicum
voor de hersenen. Het kruid zou het geheugen en het leer- en concentratievermogen verbeteren en het werd
bij angststoornissen en epilepsie ingezet. Zowel in India als in Pakistan is het daarnaast al heel lang in gebruik
als onder andere cardiotonicum, digestivum en als symptoomverlichtend middel bij bronchoconstrictie [2]. De
Indiase naam is Brahmi, Sanskriet voor verruimd bewustzijn. Met de naam Brahmi wordt echter ook wel eens
Centella asiatica aangeduid, en deze twee tropische waterplantjes worden dan ook regelmatig verwisseld [3].
Het kruid staat ook vermeld in de Chinese Farmacopee, met de pinyin-naam Jia ma chi xian.

BOTANIE EN FYTOCHEMIE
Bacopa monnieri (figuur 1) is een klein,
sterk vertakt moerasplantje uit de weegbreefamilie, dat het hele jaar door bloeit
met een blauw bloempje. Er wordt meerdere keren per jaar geoogst. De hele plant
wordt gebruikt als alcohol- of waterextract
(thee). Verschillende belangrijke alkaloïden, saponinen en sterolen hierin zijn al
vijftig jaar geleden beschreven. De Bacopa
in de handel is meestal wild verzameld in
India, maar er zijn inmiddels ook enkele
cultivars ontwikkeld door overheidsinstellingen in India. Traditioneel droogt
men de hele plant (wortel, stengel, blad,
bloem en vrucht). In de Amerikaanse Farmacopee staat in de monografie voor het
voedingssupplement echter dat het materiaal bestaat uit gedroogde bladeren en
stengels.
De laatste decennia ligt de belangstelling
van onderzoekers vooral bij de invloed
van het kruid op hersenfuncties. Hiervoor
worden als actieve bestanddelen vooral
de isomeren bacoside-A en -B (figuur 2)
genoemd [2,4] . Bacosiden zijn mengsels
van triterpeensaponinen en hun glycosiden. Naast de saponinen zijn ook alkaloïden (brahmine en herpestine), flavonoïden (onder meer luteolin en derivaten
daarvan) en triterpenen (onder meer betu-

linezuur en diverse sterolen) in dit kruid
beschreven [3,4] .
•

EFFECTEN OP DE HERSENEN
In 2015 besteedde het tijdschrift Evidence-Based Complementary and Alternative
Medicine aandacht aan de tot dan toe
bekende werkingsmechanismen van
Bacopa monnieri [5] . De Indiase regering
heeft veel geld gestoken in honderden studies die de werking op cellulair niveau en
in hersenweefsel zouden moeten ophelderen. In het overheidsonderzoeksinstituut
Lucknow werd een speciaal extract met
de naam CDRI 08 ontwikkeld waarmee de
meeste studies zijn gedaan, vaak met ratten. Vooral het ruimtelijk leren (doolhoftesten) en het werkgeheugen werden verbeterd door toediening van Bacopa-extract.
Het bleek dat hierbij diverse effecten een
rol spelen [4,6,7,8]:
• De antioxidatieve werking van het
extract: cellen in de prefrontale cortex,
de hippocampus en het striatum worden
beschermd tegen oxidatieve schade die
bij Alzheimer een rol speelt
• Vermindering van de beta-amyloïd
afzetting en stress-geïnduceerde schade
in de hippocampus
• Vermindering van de lipoxygenase-

•
•

•

•

•

werking en dus remming van
lipidenperoxidatie
Toename van de activiteit van
glutathion-peroxidase
IJzerchelatie
Interacties met dopamine en
serotonerge-systemen; specifieke
corrigerende effecten op gestimuleerde
N-methyl-D-aspartaat-receptoren in de
hersenen
Bescherming van de cholinergeneuronen en reductie van de anticholinesterase-activiteit vergelijkbaar met
de cholinesteraseremmers donepezil,
rivastigmine en galantamine
Vaatverwijding in de hersenen vanwege
stikstofoxideproductie en ook daardoor
zenuwcelbeschermend
Bevordering van dendrietengroei
(uiteinden van zenuwcellen), waardoor
meer en snellere communicatie tussen
deze cellen mogelijk wordt

Evenals bij curcumin is de opname van
de werkzame bestanddelen een punt van
aandacht (zie toediening). Een discussiepunt is daarnaast ook of een angstremmende werking de oorzaak is van de verbetering van cognitieve prestaties of dat
deze beide effecten los van elkaar staan.

FIGUUR 1 | Bacopa monnieri. Foto wiki CC, Forest & Kim Starr
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FIGUUR 2 | Bacosiden - EvdW

KLINISCH ONDERZOEK
Er zijn zeer veel klinische studies gepubliceerd naar het effect van Bacopa monnieri
op informatieverwerking en geheugenfuncties, vrijwel allemaal met positieve
uitkomst [3] . In 2013 namen Kongkeaw et al.
[9] negen dubbelblinde gerandomiseerde
placebogecontroleerde studies (RCT’s) met
een minimale duur van twaalf weken op in
een meta-analyse naar cognitieve effecten
van gestandaardiseerde Bacopa-preparaten. De studies waren kleinschalig, maar
wel van goede kwaliteit en met weinig
bias-risico. De dagdosering was gelijkwaardig aan 6-30 gram kruid per dag, ofwel
600-3000 mg bacosiden. De toediening
bestond uit 150-600 mg geconcentreerd
extract, meestal als capsule en in drie van
de negen studies als tabletten. De onderzoekers stelden als signifcante effecten
vast: een verkorte taakuitvoeringstijd (17,9
ms; 95% CI:24,6-11,2; p<0,0011*) en een
verminderde keuzereactietijd (10,6 ms;
95% CI:12,1-9,2; p<0,001). Een verbeterde
geheugenfunctie kon niet worden geconcludeerd. In een Australisch onderzoek uit
2001 kwam dit laatste wel significant naar
voren [2,9] .
Er zijn ook studies gedaan naar het effect van
Bacopa bij attention-deficit/hyperactivity
disorder (ADHD). De Australische psychologen Kean, Downey en Stough beschrijven in hun review vijf studies met Bacopa
voor kinderen en jongeren. Drie daarvan
gaan over ADHD: twee dubbelblinde RCT’s
en één open label studie [10] . In India werd
in 2000 een RCT met kinderen gedaan.
Bij kinderen van circa 8-9 jaar met ADHD
werd een extract met 20% bacosides
in een dosis van 50 mg twee keer per

* Ms: milliseconde; CI: Confidence Interval. 95% CI wil zeggen dat
tussen de genoemde 2 waardes 95% van de uitkomsten liggen.
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dag gedurende 12 weken toegediend,
gevolgd door 4 weken placebotoediening. Zowel bij 12 als bij 16 weken was er
een significant verschil met de controlegroep in testen voor zinsherhaling, logisch
geheugen en associatief leren [2,10] .
In 2001 werd door het Indiase onderzoeksinstituut CDRI een dubbelblinde RCT
opgezet. Voor dit onderzoek werden 40
kinderen (waarvan 75% jongens) met de
diagnose ADHD van 6-12 jaar verdeeld over
een placebo- en een verumgroep. Deze
RCT is echter niet in een peer-reviewed
tijdschrift verschenen, maar enkel in een
onderzoeksrapport gepubliceerd. Dagelijks werd een gestandaardiseerd extract
toegediend in 2 capsules van 50 mg. Er
waren significante verschillen te zien in
enkele geheugentesten en gedragsbeoordelingen: zinsherhaling, logisch geheugen,
getallengeheugen, woorden herinneren zowel met als zonder betekenis, vertraagde leerrespons, alertheid en hyperactiviteit [10] .
Dave et al. publiceerden in 2008 een studie met Bacopa bij kinderen met een laag
IQ. In 2014 berichtten zij over een open-label-studie bij 31 kinderen (90% jongens)
van 6-12 jaar met ADHD. Van het gestandaardiseerde Indiase product BacoMind
(1 capsule/dag, 225 mg extract) werd 6
maanden lang 225 mg/dag toegediend.
Bij start en einde van deze periode vulden
de ouders een gedragssymptomenlijst
in. De rusteloosheid verbeterde met 93%,
de impulsiviteit met 67%, het concentratievermogen met 85%, de zelfbeheersing
met 89%, de psychische problemen met
52% en de leerproblemen met 78% [10] .
Alle bekeken studies waren positief voor
de gebruikte remedies. Kean et al. concluderen dat Bacopa zowel bij kinderen als
bij volwassenen cognitieve vermogens en
gedrag verbetert [10] .
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Omdat Bacopa in de Ayurveda vaak in
combinatiepreparaten wordt toegepast
hebben Kean et al. daar ook een overzicht
van gemaakt. Zij vonden negen RCT’s met
vier verschillende preparaten bij kinderen
en adolescenten. De middelen combineerden 3, 6, 10 en 24 ingrediënten. Centella
asiatica was steeds aanwezig en in drie
van de vier middelen zat ook Withania
somnifera. De cognitieve en gedragstesten lieten doorgaans verbeteringen zien
na het gebruik van de Bacopa-complexen.
Als gevolg van de complexiteit van de
medicatie is het echter lastig om harde
conclusies te trekken [11] . In 2015 is in Australië door Kean et al. klinisch onderzoek
met het Bacopa-extract CDRI08 gestart
waarbij gestreefd wordt naar 120 deelnemers. De studie is geregistreerd bij de Australische overheid.**
In 2016 werd een RCT gepubliceerd met
daarin 60 medische studenten in India. Zij
namen 6 weken lang tweemaal daags 150
mg een genormeerd extract in (Bacognize:
45% bacopasaponinen, 11% bacosiden).
Dit leidde tot een significant beter resultaat in enkele cognitieve functietesten en
een hogere serumcalciumspiegel, die wel
binnen de normale waardes bleef [1] .

DOSERING, TOEDIENING
EN VEILIGHEID
De effecten van Bacopa op het leervermogen treden niet op korte termijn op, maar
pas na langdurig dagelijks gebruik van 6
weken of langer [2] . Wel kan er kort na het
starten van het gebruik een verbetering bij
angstgevoelens optreden.
De gebruikelijke dagdosis voor volwassenen ligt rond de 300 mg/dag, waarvan 55%
(165 mg) bacosiden. In de studies bij kinderen die Kean beschrijft, lag de dosis tussen
* * BACHI Study Protocol ANZCTRN12612000827831

100 en 1050 mg bacosiden per dag. Omdat
de smaak van het extract vaak tegenstaat,
hebben capsules de voorkeur boven poeders of thee. Een dosis van 750-1500 mg
gedroogd blad of poeder (bevat 10-20%
bacosiden) levert ook een werkzame dosis
op. Aangezien gedroogd blad of poeder
op een lege maag nogal eens misselijkheid, kramp, opgeblazen gevoel of diarree
geeft, is het beter dit product tijdens of
na een (vette) maaltijd in te nemen. Traditioneel werd Bacopa met ghee (geklaarde
boter) ingenomen. Brahmi Ghritam is een
preparaat op gheebasis; hiervan wordt
een- of tweemaal daags 1 tot 2 g gebruikt.
Kean concludeerde in zijn review dat
Bacopa goed verdragen werd. Slechts
2,3% van de deelnemers rapporteerde
milde bijwerkingen [10]. In Europa was
Bacopa-extract als voedingssupplement
al vóór 1997 in de handel. In België staat
het op de lijst van te notificeren planten,
zonder nadere specificatie. In de VS heeft
het geen GRAS-status,*** maar het is wel
erkend als voedingssupplement, met als
kwaliteitsstandaard dat gedroogd materiaal minimaal 2,5% triterpeenglycosiden

bevat en het droogextract is bereid met
een concentratie van 10-20 : 1 DER [3] .****

CONCLUSIE
Bacopa monnieri is een van de meest veelbelovende planten om nader te onderzoeken voor toepassing bij ADHD. Er zijn veel
laboratorium- en klinische studies gedaan
die erop lijken te wijzen dat Bacopa verschillende hersenfuncties zoals concentratievermogen en alertheid verbetert.
Dit zijn echter doorgaans kleine studies
geweest en de onderzoeken bleven grotendeels beperkt tot India. Er is dringend
behoefte aan grootschaliger onderzoek in
meerdere landen om de klinische potentie van Bacopa beter op waarde te kunnen
schatten.

Auteursgegevens: Zie pag. 22

**** DER: Drug Extract Ratio, geeft de sterkte van het extract aan:
in dit geval is er 10 tot 20 kg kruid nodig om 1 kg (= 1 liter) extract
te maken.
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Congresverslag NVGO: Cannabis:
wiet, wet en wetenschap
A.S. NIJHUIS-BOUMA | Vrijdag 1 juni 2018 werd het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor
Geneeskruidenonderzoek (NVGO) gehouden met als titel Cannabis: wiet, wet en wetenschap. In zeven lezingen
werd getracht het kaf van het koren te scheiden en zo een betrouwbaar beeld te geven van de huidige stand van
zaken rondom de medicinale toepassingen van Cannabis sativa L. en zijn inhoudsstoffen.
Drs. Lisette Wijnkoop van het Wetenschappelijk Informatiecentrum Cannabis (WIC) (info@lisettewijnkoop.nl) beet het spits af
met een inleiding over medicinaal gebruik van cannabis: wat het
is, hoe het werkt, wat mag en mogelijk is. Wijnkoop is apotheker en
voorzitter van de stichting WIC, een non-profit organisatie met als
doel een veilig en verantwoord gebruik van cannabis als medicijn.
Vanuit die missie wordt betrouwbare en onafhankelijke informatie
over cannabis verzameld en verspreid. Dat laatste gebeurt onder
andere via de uitgebreide website van het WIC (wic-cannabis.org).
De plantensoort C. sativa is een eenjarig, tweehuizig gewas met
planten met mannelijke of vrouwelijke bloemen. Binnen C. sativa
worden drie typen of variëteiten onderscheiden waarbij Sativa
en Indica de bekendste en meest geteelde zijn en Ruderalis minder bekend is. Door onderling kruisen van Sativa en Indica-planten zijn er vele selecties ontstaan, die ook worden aangeduid als
variëteiten.
Cannabis wordt geteeld als grondstof voor vezels (vezeltype of
vezelhennep) of voor wiet (drugtype). Bij het drugtype gaat het
om de stof delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), een psychoactieve stof die vooral in de vrouwelijke toppen van wietplanten in
hoge concentraties aanwezig is en bij gebruik een high gevoel
kan veroorzaken. THC is overigens in de plant aanwezig als THCzuur en komt pas vrij na verwarmen. Vezelhennep is een landbouwgewas dat een substantiële hoeveelheid cannabidiol (CBD)
bevat, een stof zonder psychoactieve effecten. De gedroogde
bloemknoppen van vezelhennep mogen niet meer dan 0,2% THC
bevatten. Uit vezelhennep geëxtraheerde CBD wordt in een lage
dosering in Nederland als voedingssupplement onder de naam
CBD-olie toegestaan. Daarbij geldt wel de eis dat het THC-gehalte
in deze olie niet hoger is dan 0,05%. Naast THC en CBD bevat cannabis meer dan zestig andere cannabinoïden.
Medicijnen op basis van THC kunnen worden voorgeschreven bij multiple sclerose (MS), bij chronische zenuwpijn zoals bij fibromyalgie, bij misselijkheid en onvoldoende
eetlust door bijvoorbeeld chemotherapie, bij glaucoom

en bij tics zoals bij het syndroom van Gilles de la Tourette.
De combinatie van THC en CBD wordt eveneens voorgeschreven
bij MS en een CBD-olie van farmaceutische kwaliteit (Epidiolex®)
wordt ingezet bij het Dravetsyndroom, een zeldzame en ernstige
vorm van epilepsie.
Toedieningsvormen voor medicinale toepassingen zijn inhalatie
met behulp van een verdamper, orale inname van thee of olie,
via een mondspray en als een zalf die uitwendig wordt toegepast. Toediening via een verdamper heeft een snel effect en de
dosering is goed te controleren. Bij een thee van cannabis vindt
geen volledige omzetting plaats van THC-zuur in THC en vanwege
de slechte oplosbaarheid in water moet er een vettige stof zoals
koffiemelk aan worden toegevoegd. Zo wordt echter een weinig
stabiele oplossing verkregen die daardoor ook maar kort houdbaar is. Bij het gebruik van medicinale cannabis geldt het advies
‘start low, go slow’, wat bijvoorbeeld betekent dat in een periode
van twee weken de einddosering moet worden opgebouwd. Het
gebruik van medicinale cannabis op basis van THC is echter niet
zonder gevaren en moet daarom worden afgeraden aan jongeren, personen met aanleg voor psychoses en verslavingen en bij
bepaalde hartklachten. Wat betreft de toepassing van medicinale
cannabis als geneesmiddel en verkrijgbaarheid op recept pleitte
Wijnkoop aan het einde van haar lezing voor meer kennis bij artsen en vergoeding door zorgverzekeraars.
Dr. Marco van de Velde is werkzaam als hoofd van het Bureau
Medicinale Cannabis (BMC, www.cannabisbureau.nl), een onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS). Van de Velde gaf een presentatie over het Programma
Medicinale Cannabis.
Het BMC is in 1998 opgericht om medicinale cannabis beschikbaar te maken voor patiënten, onderzoek en productontwik-

Wouter Dijkstra
Lisette Wijnkoop
Marco van de Velde
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Arwin Ramcharan

keling en is daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en regulatie van beschikbaarheid en effectieve distributie,
zonder dat medicinale cannabis in het criminele circuit terechtkomt. In de keten van plant tot aflevering van de grondstof voor
medicinale cannabis aan een apotheek gaat het om contracten rond de teelt, kwaliteitscontrole, verpakking en distributie.
Zo ontstaat een gecertificeerd en gestandaardiseerd product
van constante samenstelling dat door de apotheek als kleinverpakking (5 g) of als olie aan de patiënt wordt geleverd.
Via BMC zijn vijf kwaliteiten medicinale cannabis verkrijgbaar:
Bedrocan® (22% THC en < 1% CBD), Bedrobinol® (13,5% THC en <
1% CBD), Bedica® (14% THC en < 1% CBD), Bediol® (6,3% THC en
8% CBD) en Bedrolite® (< 1% THC en 8,6% CBD). De eerste twee
producten zijn in de vorm van gedroogde bloemtoppen (flos)
beschikbaar, de andere drie als granulaat. Ook voor het BMC is de
vergoeding door zorgverzekeraars een punt van zorg: medicinale
cannabis is niet opgenomen in de basisverzekering en niet alle
zorgverzekeraars vergoeden het vanuit een aanvullende verzekering. Mede daarom betrekken veel patiënten cannabis via coffeeshops, waarbij de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden.
Drs. Wouter Dijkstra van Bedrocan International BV (w.dijkstra@
bedrocan.com) ging tijdens zijn lezing in op een nieuwe benadering van een oud plantaardig medicijn. Hij belichtte in dat kader
de productie van cannabis als Good Manufacturing Practice for
Active Pharmaceutical Ingredients (GMP-API). Bedrocan International BV is het enige bedrijf dat door het BMC is gecontracteerd
voor de teelt en levering van medicinale cannabis. Daarbij heeft
het een ontheffing van de Opiumwet om cannabis met een hoog
THC-gehalte te mogen telen. De teelt is sterk gestandaardiseerd
om een eindproduct met een stabiel gehalte aan THC en CBD te
kunnen leveren en vindt plaats op steenwolblokken in kassen in
batches van zeshonderd planten. Tot en met de oogst worden de
monsters middels gaschromatografie en HPLC gecontroleerd. Na
de oogst worden de planten gedroogd tot een vochtgehalte van
10%, waarna de bloemknoppen eruit worden gesneden en ontdaan worden van eventueel nog aanwezige blaadjes en stengeltjes. Ook vinden in die fase nog laboratoriumcontroles plaats. Al
deze kwaliteitscontroles worden uitgevoerd door Eurofins PROXY
Laboratories, waarmee BMC ook een contract heeft afgesloten.
Restmateriaal met een laag THC-gehalte wordt als afval afgevoerd
en dat met een hoog THC-gehalte wordt eerst gecomposteerd.
De verkregen eindproducten zijn gegarandeerd vrij van pesticiden, zware metalen en micro-organismen. Als uitgangsmateriaal
voor de teelt wordt gestekt materiaal gebruikt zodat het genetisch uniform is. Deze stekken hebben een gestandaardiseerde
lengte om ook zo een uniform gewas te telen. Ook gestandaardiseerde groeiomstandigheden zoals de hoeveelheid voedingsstof-

Jocelijn Meijerink

Janna Cousijn

fen, bewatering, lichtintensiteit en lichtkleur dragen hieraan bij.
De doorloop van de teelt is vijf tot zes maanden.
Drs. Arwin S. Ramcharan, samen met drs. Paul Lebbink werkzaam
als apotheker in de Transvaal Apotheek in Den Haag (www.transvaalapotheek.nl), gaf een kijkje in de keuken bij de apotheekbereiding van cannabisolie zoals die in samenwerking met onder
anderen dr. Arno Hazekamp (WIC) en bij enkele andere apotheken
plaatsvindt. De vraag om als apotheek cannabisolie te bereiden
kwam van het BMC als reactie op de huisbereidingen door ouders
van kinderen met epilepsie, waarbij de kwaliteit en veiligheid van
het eindproduct soms te wensen overlaten. Om cannabisolie te
verkrijgen worden de cannabinoïden via een ethanolextractie
uit Bedica, Bediol, Bedrocan, Bedrolite en een mengsel van laatstgenoemde twee geëxtraheerd. Vervolgens wordt het extract
gefilterd en verwarmd, zodat de ethanol verdampt. Na indamping vindt verhitting plaats, waardoor THC- en CBD-zuur worden
omgezet in THC respectievelijk CBD. Daarna wordt het product
opgelost in arachide-olie en middels HPLC gecontroleerd op
cannabinoïden. Het verdunde product wordt in flesjes van 10 ml
gedaan, waarna de eindcontrole op CBD, THC, CBD-zuur, THC-zuur
en CBN (cannabinol) plaatsvindt.
Ramcharan waarschuwde voor diverse interacties van cannabisolie, met bijvoorbeeld medicijnen zoals coumarines. In combinatie
met alcohol wordt het effect versterkt en bij een verminderde
leverfunctie moet de dosering worden verlaagd. Naast cannabisolie bereidt de Transvaalapotheek sinds 2018 cannabiszalf op basis
van Bediol in een verpakking van 20 g.
Dr. Jocelijn Meijerink van de onderzoeksgroep Voeding en Farmacologie van Wageningen University & Research (jocelijn.meijerink@wur.nl) besteedde aandacht aan endocannabinoïdachtige
stoffen en hun effecten op ontsteking, metabolisme en pijn. Endocannabinoïden zijn lichaamseigen stoffen en de cannabinoïdreceptor 1 (CB1) speelt onder andere een rol in de voedselopname.
De CB1-receptor reguleert onder meer fysiologische processen
met betrekking tot het energiemetabolisme, zodat energie uit
het eten kan worden opgenomen. Daarnaast is de CB1-receptor
betrokken bij pijnbeleving. De cannabinoïdreceptor 2 (CB2) is
betrokken bij ontstekingsprocessen. THC en CBD blijken affiniteit
te hebben voor zowel de CB1- als de CB2-receptor, waarbij het
niet-psychoactieve CBD een ontstekingsremmend effect heeft en
tevens bijwerkingen van THC, zoals een verhoogde kans op psychoses en het risico op verslaving, lijkt te verminderen. CBD-kauwgom is effectief gebleken bij de ziekte van Parkinson en lijkt veelbelovend te zijn in onderzoeksmodellen die gebruikt worden in
onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Overigens zitten in bijvoorbeeld tijm, knoflook en hop ook ontstekingsremmende cannabinoïden, wat vraagt om nader onderzoek naar de interactie
Mario van der Stelt
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tussen fyto- en endocannabinoïden. Meijerink noemde ook de
interactie van de combinatie THC/CBD met temozolomide, een
chemotherapeuticum tegen hersentumoren, waarbij CBD de aanleg van bloedvaten, en daardoor de tumorgroei, remt. Zo is er minder temozolomide nodig, met minder bijwerkingen als gevolg.
Dr. Janna Cousijn, verbonden aan de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam (j.cousijn@uva.nl),
stond stil bij de langetermijneffecten op het brein bij het gebruik
van cannabis. Ze begon haar inleiding met de vraag of cannabis
een vriend of vijand is. Voor- en tegenstanders weten hun standpunt vaak goed te onderbouwen. Voorstanders beroepen zich
onder andere op de positieve medicinale werking en tegenstanders wijzen op de verslavingsproblematiek, waarbij cannabisgebruik onder jongeren het meest prevalente verslavingsprobleem
is. Naast pijnverlichting veroorzaakt cannabis in ieder geval een
verstoring van cognitieve functies, zoals leervermogen en geheugen. Bij cannabisverslaving gaat het net zoals bij andere verslavingen om de disbalans tussen het motivationele systeem en het
controlesysteem. Mensen willen vaak wel stoppen met cannabisgebruik, maar kunnen het niet omdat het beslissingsgedrag bij
verslaving wordt geremd. Eventuele langetermijneffecten van
cannabisgebruik op het brein zijn nog niet exact aan te geven.
Wel zijn er aanwijzingen dat cannabis die oraal is ingenomen en
via de spijsvertering in het lichaam wordt opgenomen minder
effect heeft op het brein. Ook is er bij orale inname minder kans op
gevoeligheid in de vorm van verslaving.
Prof. dr. Mario van der Stelt, hoogleraar Moleculaire Fysiologie aan het Leids Instituut voor de Chemie van de Universiteit
Leiden (m.van.der.stelt@chem.leidenuniv.nl), hield tot slot een
voordracht over therapeutische toepassingen van (endo)cannabinioïden. Cannabinoïden liggen aan de volgende medicijnen ten
grondslag: Marinol® met als werkzame stof dronabinol (een synthetische vorm van THC), Cesamet® op basis van het synthetische
cannabinoïd nabilon, en Sativex®. Dit laatste medicijn is op basis
van nabiximols, een 1:1-verhouding van THC en CBD, via extractie
verkregen uit cannabis. Wat betreft de werkingssnelheid en -duur
zijn er verschillen die samenhangen met de manier van inname
van THC. Gerookt of verdampt geeft het een sneller, maar minder
langdurend effect (5 min, 3-4 uur) dan als vaste stof die via het
spijsverteringskanaal wordt opgenomen (30-90 min, 4-8 uur).
Wat betreft de therapeutische werking legde Van der Stelt
genoemde geneesmiddelen langs een meetlat met vijf categorieën. Een afdoende bewijs is hierbij de hoogste categorie en dat
geldt voor Marinol en Cesamet bij de toepassing tegen misselijkheid en braken als bijwerkingen van chemotherapie. Voor Sativex
is de werking wezenlijk bij chronische zenuwpijn en MS. Een matig
bewijs is er voor werkzaamheid bij slaapstoornissen en fibromyalgie, bij aids is het bewijs beperkt en er is geen bewijs dat het zou
helpen tegen kanker. Wel zijn er wezenlijke bewijzen met betrekking tot de toxiciteit, zoals longproblemen bij roken, beïnvloeding
van de rijvaardigheid, triggeren van schizofrenie en een lager
geboortegewicht. Op grond van deze bevindingen is er geen
overtuigend wetenschappelijk bewijs om cannabis te registeren
als medicijn en op te nemen in de vergoedingen van het basispakket van zorgverzekeraars. Voor wetenschappelijke bewijzen zijn
grote omvangrijke dubbelblinde studies nodig met objectieve
klinische eindpunten en een vergelijking met bestaande medicatie. Ook langetermijneffecten en bijwerkingen moeten worden
meegenomen in onderzoeken met cannabis van een gestandaardiseerde en constante kwaliteit.
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Als belangrijkste endocannabinoïd noemde Van der Stelt anandamide, een lichaamseigen stof die bindt aan de CB1-receptor
en die onder meer de eetlust bevordert. De naam anandamide
is een samenvoeging van het woord ananda, dat in het Sanskriet
‘geluk’ betekent, en de chemische term voor de functionele groep:
‘amide’. Anandamide (en andere endocannabinoïden) zijn in het
lichaam onder meer betrokken bij gevoelens van welbevinden.
Een andere stof die aangrijpt op de CB1-receptor is rimonabant,
dat rond 2007 als medicijn verkrijgbaar kwam onder de merknaam
Acomplia®. Deze stof blokkeert de werking van THC en endocannabinoïden. Het medicijn werd daarom ingezet bij rookverslaving
en obesitas. Maar vanwege het hoge risico op bijwerkingen zoals
depressieve klachten en suïcidaal gedrag, heeft de Europese registratieautoriteit EMEA het middel in 2008 van de markt gehaald.
Onderzoek naar een nieuw medicijn dat een alternatief moet
zijn voor het gebruik van cannabis bij MS en chronische pijn is
nog gaande. Belangrijke criteria daarbij zijn een ontstekingsremmende en pijnstillende werking, geen psychoactieve werking en
specifieke interactie met de CB2-receptor. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd binnen de International Cannabinoid Research Society
(ICRS.co).
In het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie werd in het najaar
van 2016 (29e jaargang, nr. 3) geschreven over medicinale cannabis, zowel in een interview met WIC-onderzoeker Arno Hazekamp
als in een artikel over de problemen die patiënten hebben met de
beschikbare variëteiten.

Ir. A S. (Sophieke) Nijhuis-Bouma) studeerde tuinbouwplantenteelt en
plantenveredeling aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. Ze publiceerde van 1982 tot 1989 in diverse vakbladen over de veredeling van houtige siergewassen. Van 1999 tot 2015 was ze lid van de
Kruidentuincommissie van het Nederlands Openluchtmuseum, waarvan
vanaf 2009 tevens secretaris. Ook is ze vanaf 2014 lid van de redactie van
dit tijdschrift.

NEDERLANDS HUISARTSEN
GENOOTSCHAP (NHG) NEGATIEF
OVER CANNABIS
Zeer toevallig bracht de NHG op 1 juni, precies op de
dag van dit congres, een negatief standpunt uit over het
voorschrijven van medicinale cannabis door artsen [1] ,
hetgeen veel media-aandacht kreeg [2] . Zo werd congresspreekster Lisette Wijnkoop op 2 juni voor de NOS
geïnterviewd. Later op de dag leverde de KNMP via Paul
Lebbink van de Transvaal-apotheek een tegengeluid [3] .
Zie voor de actuele discussie ook de informatie op
de
patiëntensite:
www.pgmcg.nl/2018/06/nhg-huisarts-mag-geen-medicinale-cannabis-meer-voorschrijven.
[1] www.nhg.org/standpunten/nhg-standpunt-cannabis [2] https://nos.nl/artikel/

2234671-huisartsengenootschap-tegen-voorschrijven-medicinale-wiet.html.

[3] https://nos.nl/artikel/2234737-mediwiet-advies-huisartsenbranche-

niet-gerechtvaardigd-door-de-feiten.html.

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.
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In gesprek met
NVF-lid Edwin Lipperts

THEA VAN HOOF | Edwin Lipperts is sinds april 2012 als apotheker werkzaam bij De NatuurApotheek in Pijnacker. Edwin heeft
tijdens zijn studie farmacie in Utrecht nog colleges gehad in de farmacognosie, maar koos als afstudeerrichting voor
bioanalysetechnieken, de ‘harde’ kant binnen de farmacie. Toch ging hij, na vele jaren werkzaam te zijn geweest in de
gangbare farmacie, de uitdaging aan om de NatuurApotheek over te nemen van de grondleggers, apothekers Charles
en Nicole Wauters.
« Je hebt een apotheek die vooral werkt met natuurlijke
middelen. Wat betekent dat voor je dagelijks werk?»
We maken fytotherapeutica op recept, zowel westerse als traditionele Chinese. Ook maken we orthomoleculaire middelen. We
zijn een erkende apotheek die aan alle kwaliteitseisen voldoet.
Daarvoor hebben we zelf een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Een
enkele keer maken we ook nog wel reguliere geneesmiddelen als
dat gevraagd wordt. Dat gebeurt nog wel eens omdat wij in feite
een van de weinige overgebleven bereidingsapotheken in Nederland zijn. Hier kunnen we maatwerk leveren.
Onze geneesmiddelen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dat heeft als voordeel dat de administratieve rompslomp die
de zorgverzekeraars eisen voor ons niet nodig is. Dat scheelt veel
werk. Het nadeel is natuurlijk dat de patiënten het uit eigen zak
moeten betalen. Die situatie is echt kenmerkend voor Nederland;
nergens in Europa is het zo slecht gesteld met de vergoedingen.

“Ik geloof niet
in zelfzorg”
« Wat vind je inhoudelijk van de
fytotherapie in Nederland?»
In feite is de situatie in Nederland best dramatisch. In de samenleving is de belangstelling voor natuurlijke middelen groot, maar
er is geen traditie. In de Duitstalige landen leeft de traditie veel
meer en is het gebruik van fytotherapeutica normaal. Ik ken een
maag-darm-leverarts in Essen die in zijn polikliniek iedere
patiënt eerst fytotherapeutica voorschrijft. Pas in een later
stadium komen er reguliere medicijnen in beeld. Dat zou in
Nederland ondenkbaar zijn. Naast het gebrek aan traditie is
er in Nederland ook een gebrek aan kennis. Veel Nederlanders
denken dat fytotherapie hetzelfde is als homeopathie. Ik zeg dan
altijd: nee, dat is juist het tegenovergestelde. Homeopathie werkt
met sterke verdunningen, wij werken juist met concentraten. Ook
voedingssupplementen zijn géén fyto. Toch zijn dit de producten
die de Nederlandse consument kent. Het is vaak het enige wat ze
tegenkomen.
Ik geloof niet in zelfzorg. Ik geloof in het belang van een zorgvuldige anamnese en diagnosestelling, een uitgewerkt behandelplan
en een professioneel begeleide therapie. Helaas is in Nederland

16

Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 31e jaargang, nr. 4, 2018

het beleid juist gericht op zelfzorg: de mensen moeten zichzelf
maar zien te redden. Vandaar dat in Nederland allerlei middelen
als voedingssupplementen op de markt komen, terwijl ze dat in
feite niet zijn. Dat is het gevolg van het overheidsbeleid.
Er zijn in Nederland te weinig behandelaars die op een professionele manier met fytotherapeutica kunnen werken. De artsen
die met westerse fytotherapeutica werken, kan ik op de vingers
van een hand tellen. Ze zijn bovendien allemaal aardig op leeftijd.
Als deze groep met pensioen gaat zonder opvolgers te vinden,
verdwijnt er een schat aan ervaring en kennis. Artsen die er voor
kiezen om een complementaire methode te leren, kiezen meestal
voor de methoden die door de zorgverzekeraars worden vergoed:
vooral acupunctuur en klassieke homeopathie. Als patiënten zich
de methode niet kunnen veroorloven, gaan artsen zich er ook niet
(meer) in verdiepen. Ook de Hogescholen voor Natuurgeneeskunde zijn bijna allemaal verdwenen. Dat acupunctuur in Nederland deze positie heeft, is best eigenaardig. In China is het eerder
andersom: de acupunctuur staat in dienst van de behandeling
met kruiden. De werkzaamheid is ook andersom: met acupunctuur kun je op korte termijn goede resultaten boeken, maar die
houden niet lang stand. Voor een grondige genezing heb je de
kruiden nodig.
Het blijft heel moeilijk om persoonsspecifiek voor te schrijven.
Toch is juist dat een voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Daarin slaagt de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG):
de Chinese diagnostiek is heel verfijnd en heel persoonsspecifiek.
Bovendien worden meerdere plantenpreparaten gecombineerd
tot heel krachtige formules die hun waarde bewezen hebben in
een traditie van duizenden jaren. De resultaten zijn gewoon goed:
ook echt complexe, chronische klachten verbeteren. Daar hebben

mensen het geld voor over. Daarom kan deze apotheek bestaan:
mensen merken dat het werkt en daarom komen ze er voor terug
en hebben ze het er voor over om zelf de kosten te dragen.

« Zijn Chinese kruiden beter dan de Nederlandse? »
Het is natuurlijk onzin om kruiden uit China te moeten halen, terwijl er hier in Europa ook zoveel prachtige geneeskruiden groeien.
Wat nodig is, is een goed systeem van diagnostiek in combinatie met complexe westerse fytotherapie. Daarmee kun je met de
westerse kruiden ook zulke goede resultaten halen. Mensen als
Jeremy Ross hebben een begin gemaakt en velen zijn nu bezig
met dit proces: het integreren van westerse kruiden in de Chinese
diagnostische methoden. Op deze manier kan fytotherapie opgewaardeerd worden en dat is hard nodig.
In de Duitstalige landen is het traditionele gebruik van kruiden
nooit weg geweest. Daar is het vanzelfsprekend dat er ook dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek wordt gedaan naar
fytotherapeutica. Er zijn in Duitsland dan ook zo’n vijfhonderd
fytotherapeutica geregistreerd, tegen circa tien in Nederland.
Daar heb je als behandelaar dus iets om uit te kiezen. Overigens
wordt ook in Duitsland de TCG als methode omarmd. Er is nog een
lange weg te gaan voor we met westerse fytotherapie dezelfde
resultaten kunnen gaan bereiken als nu met de Chinese.

« Kan een gangbaar opgeleide arts
wel werken met de TCG? »
Dat is inderdaad een hele stap voor ze. Toch zie je nu dat er best
veel artsen zijn die met acupunctuur werken. Zij hebben dus ook
moeten leren denken in de kwaliteiten uit de TCG. Deze groep
artsen werkt wel met acupunctuur en niet met kruiden, voornamelijk uit angst. In Nederland lezen artsen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en in Huisarts & Wetenschap alleen over
kruiden wanneer er onderzoek wordt gedaan naar de interactie
tussen het kruid en gangbare medicijnen. Die interactie wordt
zonder uitzondering als gevaarlijk bestempeld. Geen wonder dat
artsen denken dat werken met kruiden gevaarlijk is. Ze steken liever naalden in de patiënt dan dat ze die patiënt iets laten innemen. Ze durven het risico niet te nemen. En dat terwijl er bij correct gebruik nauwelijks negatieve interacties zijn, zo blijkt uit mijn
eigen inventarisatie.

« Hoe kun je de werkzaamheid van persoonsspecifiek voorschrijven bewijzen? »
Dat kan in elk geval per definitie niet door dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek. Zolang dit type onderzoek als (enige)
standaard wordt gehanteerd, is het heel erg lastig om die werkzaamheid te bewijzen. Is het niet eigenaardig dat alleen dit type
onderzoek geaccepteerd wordt als bewijs van werkzaamheid,
terwijl alleen hele grote farmaceutische bedrijven in staat zijn zulk
onderzoek te betalen? Ik vind dat op z’n minst verdacht.
Voor de individuele patiënt zegt zo’n onderzoek ook niet alles.
Dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek toont aan dat een
middel bij de meeste mensen werkt, maar het toont niet aan dat
het bij deze patiënt werkt. Het enige wat de patiënt wil weten is:
word ik er beter van? Of het bewezen is, is voor die patiënt van
geen enkel belang. We zullen moeten werken aan andere onderzoeksmethoden om de werkzaamheid van persoonsspecifieke
fytotherapeutica overtuigend te bewijzen.

Er is natuurlijk wel veel ervaring met fytotherapeutica, maar al die
ervaringen worden niet vastgelegd en gebundeld. Complementair werkende behandelaars zijn in Nederland verenigd in wel
zeventig kleinere verbanden. Ze zijn allemaal op hun eigen manier
op hun eigen eilandje bezig. Zo kan niemand een vuist maken of
substantieel onderzoek doen. Hetzelfde geldt voor patiëntenverenigingen in het complementaire veld.

“Als we het niet binnen tien jaar voor
elkaar krijgen dat de zorgverzekeraars
fyto gaan vergoeden, dan verdwijnt
fyto helemaal uit dit land”
Als apotheek werken we met al die behandelaars samen. In de
NatuurApotheek geldt dat voor de fytotherapeuten en de orthomoleculaire behandelaars, in de Hahnemannapotheek voor de
klassiek homeopaten en in de Weleda-apotheek voor de antroposofische artsen. Alles bij elkaar opgeteld werken we samen met
zo’n tweeduizend behandelaars. Stel dat elke behandelaar vijfhonderd patiënten heeft, dan spreek je in totaal over een miljoen
mensen die ervaring hebben met complementaire behandelingen. Als je al die mensen bij elkaar kunt brengen dan heb je een
stem. Daarom zijn we gestart met een initiatiefgroep met mensen
uit al deze hoeken van het complementaire werkveld, om tot een
bundeling van de krachten te komen. We hebben een kerngroep
waar onder anderen een arts, een therapeut, een advocaat, een
TCG-opleider en een apotheker in zitten, onder voorzitterschap
van een ervaringsdeskundige in het complementaire veld. We
willen mensen niet van hun eigen methode afhalen, maar wel
de muren tussen de verschillende complementaire methoden
slechten. Om de krachten te kunnen bundelen moet je bereid zijn
kritiek te hebben op jezelf, en minder op de ander. Ons streven is
te komen tot een overkoepelende vereniging, waaronder een verbindende patiëntenvereniging én een behandelaarscoöperatie
gaan vallen. Volledig onafhankelijk van de farmaceutische industrie, wat betekent dat we zelf met zijn allen het benodigde geld
moeten verzamelen. Zo willen we komen tot een lobbygroep van
minstens 1 miljoen mensen. De doelstelling hebben we voorlopig
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zo geformuleerd: ‘Vanzelfsprekendheid, overzicht en keuzevrijheid in aanvullende en preventieve geneeskundige zorg’. We willen het zo gaan inrichten dat het voor zowel patiënten als behandelaars aantrekkelijk wordt zich hierbij aan te sluiten (en erin te
investeren), omdat je je inleg volledig kunt terugwinnen door alle
voordelen die het lidmaatschap gaat hebben.

« Welke rol zie jij voor de NVF? »
Ik zie de NVF als de laatste strohalm voor een wetenschappelijke
benadering van de fytotherapie in Nederland. Voor de fytotherapie in Nederland is het nu heel spannend: als we het niet binnen
tien jaar voor elkaar krijgen dat de zorgverzekeraars fyto gaan vergoeden, dan verdwijnt fyto helemaal uit dit land. Het bundelen
van krachten is nu een overlevingsstrategie. Voor de NVF denk ik
dat het goed is om aansluiting te krijgen bij de zusterverenigingen
in de Duitstalige landen. Daar is het bestuur ook al mee begonnen.
In de Duitstalige literatuur verschijnen belangwekkende artikelen. Het zou een taak van de NVF kunnen zijn om deze artikelen te

vertalen en te laten publiceren in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde en Huisarts & Wetenschap. Alle artsen in Nederland
lezen dit. Zo komen ze ook eens op een positieve manier fyto
tegen: in goed onderbouwde, wetenschappelijk verantwoorde
artikelen.
Fytotherapie is nodig! Gelukkig vindt er op verschillende plaatsen wel gedegen onderzoek plaats. Op diergeneeskundig gebied
wordt veel onderzoek gedaan naar kruiden als alternatieven voor
antibiotica. Ook is een stagiaire bij ons in samenwerking met het
Erasmusziekenhuis bezig met een onderzoek naar het effect van
een aantal TCG-preparaten op verschillende stammen MRSA (multiresistente Staphylococcus aureus). De resultaten zijn zo indrukwekkend dat de verantwoordelijke microbioloog van het Erasmusziekenhuis helemaal enthousiast is geworden. Dit onderzoek
is nog niet gepubliceerd, maar gaat zeker een vervolg krijgen.
Th. (Thea) van Hoof is natuurgeneeskundige en teelt beroepsmatig kruiden. Contact:
info@betula-kruiden.eu.

Vraag en antwoord: Hop
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 las in uw tijdschrift (nr. 2, 2018) dat er postmenopauzale bloedingen zijn veroorzaakt door hop-preparaten. Maar
onder meer de EMA-monografie geeft helemaal geen hormonale indicaties of contra-indicaties voor hopbloemen.
Hoeveel hop moet er dan in zitten om dit effect te krijgen?
ANTWOORD | door dr. Edwin van den Worm, farmacognost:
De EMA-monografie beschrijft alleen het gebruik van hop bij
slaapproblemen en het bevat geen beschrijving van de toepassing voor menopauzale klachten. In het beoordelingsrapport
behorende bij de monografie wordt door het kruidencomité van
EMA uitgelegd waarom het gebruik bij menopauzale klachten
niet is opgenomen in de monografie. Volgens dit rapport zijn de
beschikbare wetenschappelijke gegevens onvoldoende om het
gebruikt voor menopauzale klachten aan te bevelen (zie conclusie op pagina 35 van de monografie) [1].
Hopbloemen bevatten het flavanon hopeïn (8-prenylnaringenin), dat affiniteit heeft voor de humane oestrogeenreceptor.
Het gaat hier om ongeveer 10% van de sterkte van het lichaamseigen hormoon oestradiol (17β-oestradiol) en dat is veel sterker dan bijvoorbeeld de bekende isoflavonen uit soja en rode
klaver. Maar de hoeveelheid hopeïn in hopbloemen is gering,
circa 50 (25-60) mg per kilogram hop (overigens bevat hop nog
meer/andere flavanonen en flavonoïden). Voor de behandeling
van overgangsklachten wordt vaak oestradiol (een lichaamseigen geslachtshormoon) voorgeschreven. De reguliere dosis
voor oestradiol is 2 mg/dag. Omdat hopeïn ongeveer 10% van
de activiteit van oestradiol heeft, zou men voor een vergelijkbaar effect tenminste 10x zoveel, dus 20 mg hopeïn per dag in
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moeten nemen. Zoals gezegd bevat hop ongeveer 50 mg hopeïn
per kg plantenmateriaal. Dit betekent dat men per dag tenminste 20/50 x 1kg = 400 g hop zou moeten innemen om hetzelfde
effect te verkrijgen als bij toediening van 2 mg oestradiol. Maar
deze hoeveelheid van 400 g hop komt ongeveer overeen met
zo’n 130 kopjes thee per dag en dat is natuurlijk een volkomen
onrealistische hoeveelheid.
Zoals terecht opgemerkt, bevat de EMA-monografie dus geen
waarschuwingen voor postmenopauzale bloedingen omdat
deze niet optreden bij de in de monografie vermelde doseringen.
Een rekenvoorbeeld maakt een en ander hopelijk wat duidelijker:
op de eerste pagina van de monografie wordt onder punt f de volgende bereiding vermeld [1]: ‘Dry extract (DER 4-5:1), extraction
solvent methanol 50%’. Hiervan is de aanbevolen dosering 2-3
maal daags 125 mg (pagina 10). De DER (Drug to Extract Ratio) is
4-5:1, wat wil zeggen dat 1 gram extract overeenkomt met 4-5
gram plantenmateriaal. De hopinname bij de genoemde bereiding is dus 2-3 x 125 mg x 4-5 = 1000-1875 mg = 1,0-1,875 g hop/
dag. Dit komt overeen met een hopeïn-inname van maximaal
1,875 / 400 = 0,0047 = 0,5% van de reguliere dosis van oestradiol. Vanwege deze lage inname worden er dus geen hormonale
effecten waargenomen bij de doseringen die zijn opgenomen in
de EMA-monografie.
Langdurig oraal gebruik van oestrogenen voor de behandeling
van overgangsklachten gaat echter gepaard met risicotoenames op verschillende ernstige aandoeningen zoals borstkanker,
beroerte en endometriumhyperplasie. En omdat oestrogenen
en fyto-oestrogenen hetzelfde werkingsmechanisme hebben,
is het dus zeer aannemelijk dat dezelfde risico’s kleven aan het
gebruik van fyto-oestrogenen. Daarom is het zeer raadzaam om
hoge(re) doseringen van fyto-oestrogenen ter behandeling van
overgangsklachten alleen onder medisch toezicht te gebruiken.
Bronnen | [1] www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_
assessment_report/2014/08/WC500170935.pdf

N=1

Equisetum arvense stabiliseert de elektrolytenhuishouding
bij nierinsufficiëntie na een leukemiebehandeling

KARL RÜDIGER WIEBELITZ; VERTALING EN SAMENVATTING: TANNETJE KONING
In de oncologie komen vaak complexe ziektebeelden voor,
na zowel transplantatie als chemotherapie. In onderstaande
casus, die ons werd aangereikt via onze Duitse zustervereniging, bleek heermoesthee een goede keus ter ondersteuning
van de nierfunctie.
ANAMNESE
Een negenjarige jongen met een recidive van acute lymfatische
leukemie (ALL) had in Amerika een transplantatie ondergaan
met het beenmerg van zijn moeder vanwege een gedeeltelijke
terugval van de leukemie tijdens een herhaling van de chemokuur. Omdat het al drie keer was misgegaan met beenmerg van
niet-verwante donoren, weigerden meerdere transplanatiecentra om het nog een keer te proberen in verband met een te verwachten Graft versus Host Disease (GvHD*). Het kind kwam na zijn
terugkeer uit Amerika in onze oncologische nazorg terecht op de
afdeling voor hematologie/oncologie in de kinderkliniek van het
regioziekenhuis Gummersbach, geleid door dr. Gerein.

BEVINDINGEN
Ondanks immunosuppressieve therapie met ciclosporine en corticosteroïden (intermitterend) was er sprake van een GvHD-graad
2-3. Gradatie 3 betekend ‘ernstig’ volgens Glucksberg [1]. Bij de
GvHD waren de huid, lever, longen en de nieren betrokken. De
betrokkenheid van de lever uitte zich in een wisselende verhoging
van de transaminasen in het bloed en de betrokkenheid van de
longen uitte zich in steeds optredend vocht in de longen. Wat de
nieren betreft was het moeilijk om uit te maken of de betrokkenheid kwam door de schade veroorzaakt door de oorspronkelijke
chemotherapie in het kader van de eerste ALL-behandeling, de
behandeling van de recidive of de beenmergtransplantatie. De creatinine-klaring**, gecorrigeerd voor de lichaamsoppervlakte, werd
bereikt door diuretische therapie met een thiazide-diureticum
(hydrochloorthiazide 2x 12,5 tot 2x 25 mg/dag) en spironolacton
(1x 100 mg/dag) en was tussen de 20 en 30 ml/min. Dat is nog net de
* Graft versus host-ziekte treedt op wanneer na een transplantatie de donorcellen de gastheercellen
aanvallen; het is dus een omgekeerde afstotingsreactie.
** Creatinineklaring is het volume bloed dat door de nieren per minuut wordt ontdaan van de door het
lichaam geproduceerde stof creatinine, een afvalproduct van de stofwisseling in de spieren. Deze klaringswaarde zegt iets over de glomerulaire filtratiesnelheid van de nieren en is daarmee een maat voor
de nierfunctie. Bij een normale nierfunctie ligt de creatinineklaring, afhankelijk van de lichaamsgrootte,
meestal ergens tussen de 80 en 140 ml/min.

De rubriek n=1 is ingesteld om onze lezers (NVF-leden) de gelegenheid te geven
ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen. Heeft u een interessante casus,
neem dan contact op met redactie@fyto.nl voor redactionele ondersteuning
ondergrens van een gecompenseerde nierinsufficiëntie. Ondanks
de gecombineerde diuretische behandeling onder strikte controle
en secure regulatie van de elektrolytentoevoer, waren er steeds
weer ontsporingen van de waterhuishouding zoals oedemen en
pleuraalvocht, de elektrolytenhuishouding (hyper-/hypo-natri-/
kaliëmie) en tevens schommelende ciclosporinespiegels (doelwaarde 300 ng/ml, schommelingen tot onder de 100 ng/ml).

FYTOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING EN VERLOOP
De toestand van de patiënt, met schommelende GvHD-activiteit,
de zojuist gemelde ontsporingen in de water- en elektrolytenhuishouding en meervoudig medisch ingrijpen, hield enige maanden
aan. In het verleden had ik ervaringen opgedaan met de ondersteuning van nierdialyse bij urineweginfecties en bij oedemen met
fytotherapeutische diurese-versterkende middelen, toegepast in
de kinderkliniek van het ziekenhuis Herdecke, geleid door dr. Tautz
en dr. Göber. Het effect hierbij was een ondersteuning en eventueel ook stabilisering van de diurese zonder farmacologische interferentie van het werkingmechanisme van het thiazide-diureticum
en de spironolactone.
Ik heb de jongen gevraagd of hij bereid was elke dag een kop thee
te drinken, verdeeld over de dag. De thee zou zeer bitter zijn en
‘echt naar medicijn smaken’. Na de uitleg stemde de jongen in en
hij nam dagelijks regelmatig een kop heermoesthee (Equisetum
arvense L.). In de volgende vier weken stabiliseerde de water- en
elektrolytenhuishouding zich en na drie maanden kon zelfs de
thiazide-gift langzaam afgebouwd worden en de dosering van
de spironolactone gehalveerd worden. Tegelijkertijd namen de
schommelingen in de ciclosporinespiegels af (waarde tussen 250
en 350 ng/ml). Na ongeveer vijf maanden veranderde de patiënt
van kinderoncologisch centrum om de nabehandeling en de
GvHD-behandeling voort te zetten.

AFBEELDING | Heermoes (Equisetum
arvense) Foto wiki CC, MPF
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DISCUSSIE
Heermoes (Equiseti herba) kreeg van de Commissie E in haar
monografie de indicaties ‘posttraumatisch en statisch oedeem’ en
‘doorspoelen bij bacteriële en ontstekingsziekten van de afvoerende urinewegen en bij niergruis’ [2,3].
Het kruid bevat kiezelzuur, flavonoïden en kleine hoeveelheden
alkaloïden en zou (zwak) diuretisch, bindweefselverstevigend,
huidstofwisselingversterkend, antioxidatief en leverbeschermend
werken [4]. Het precieze werkingmechanisme is niet bekend. Naar
eigen klinische waarneming veroorzaakt het geen verschuivingen
in de elektrolytenhuishouding. Er wordt daarom vanuit gegaan dat
het werkingsmechanisme een ander is dan dat van de synthetische
diuretica, waardoor een farmacodynamische interactie met andere
diuretica relatief onwaarschijnlijk is.
In de monografie [2] staat de aanwijzing ‘geen diurese bij oedemen
door hart- of nierfalen’. Achtergrond hiervan kan de gedachte zijn
dat bij zulke ernstige pathologische ziektebeelden de hoop niet op
een behandeling met een te zwak therapeuticum moet worden
gevestigd. Bij deze patiënt was het zeker niet de bedoeling diurese te veroorzaken, maar was het primaire doel een gelijkmatiger
diuretische functie van net niet insufficiënte nieren. Gedurende

de behandeling vond er directe en regelmatige laboratoriumcontrole van de relevante parameters plaats, waarbij een gedocumenteerde bespaarmogelijkheid van de synthetische diuretica bleek.
De duidelijk stabielere instelling van de water- en elektrolytenhuishouding was een positieve verrassing.
Strijdige belangen (conflict of interest): auteur verklaart dat er geen strijdige belangen zijn.

Dr. Med. K. Rüdiger Wiebelitz, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Dobberzinerstrasse
112, 19348 Perleberg. Ruediger.wiebelitz@gmx.de
Orginele versie online: http://dx.doi.org/10.1055/s-0042-123011
Drs. Tannetje Koning is dierenarts en expert op het gebied van de TCG. Zij heeft een praktijk in Otterlo (www. centrumoase.nl). Reacties: oase@banditvoeding.nl.
REFERENTIES | [1] Glucksberg H et al. Clinical manifestations of graft-versus-host
disease in human recipients of marrow from HLA-matched sibling donors. Transplantation 1974;18:295-304. [2] Monografie Equiseti herba (Schachtelhalmkraut) Banz nr. 173
(18.9.1986). [3] Schilcher H et al. Phytotherapie in der Kinderheilkunde. 4. Aufl. Stuttgart:
Wiss. Verl.-Ges.; 2006:117. [4] Schilcher H et al. Leitfaden Phytotherapie. 4. Aufl. München, Jena: Elsevier/Urban & Fischer; 2010:286.

Hoodia
Novel Food toelating
KORT BERICHT | TEDJE VAN ASSELDONK | In de zomer van 2018 werd in
de EU een Novel Food-toelating voor Hoodia parviflora afgegeven.
In voedingssupplementen voor volwassenen mag een maximumgehalte aanwezig zijn van 9,4 mg/dag. De aanvrager, DesertLabs
Ltd. uit Israël, heeft voor een periode van vijf jaar dossierbescherming op de onderbouwende veiligheids- en doseringsstudies
gekregen [1] . Deze Hoodia-soort is echter niet degene waar tot nu
toe de internationale discussie over ging: dat was namelijk Hoodia
gordonii [2,3,4] . Alle Hoodia spp. staan op de CITES-lijst: ze mogen
alleen verhandeld worden met een certificaat van teeltherkomst.
Desert Labs heeft eigen plantages in Zuid-Israël en heeft in de VS
al vele jaren een eetlustverminderende kauwgom op de markt.
In Afrika zijn diverse Hoodia spp. traditioneel in gebruik, met
name bij de jagers van het San-volk. Dit is gedocumenteerd door
de Zuid-Afrikaanse Council for Scientific and Industrial Research
(CSIR). Die ontdekte de hongeronderdrukkende verbinding P57
hierin en patenteerden deze, maar had verder het geld niet om een
geneesmiddel hiervan te maken [2] . De CSIR verkocht het patent
aan het Engelse Phytopharm, dat eerst Pfizer en later Unilever als
partner had voor de medicijnontwikkeling. Unilever publiceerde
een klinische studie hierover, waarbij geen significant verschil te
zien was met een placebo [3] . Er wordt zelfs gesuggereerd dat
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het eventuele gewichtsverlies eigenlijk het gevolg is van onprettige bijwerkingen zoals misselijkheid [4] . Vandaar dat hier en daar
wordt betwijfeld of P57 wel een bruikbare verbinding is. Inmiddels
werd door de internethandel in Hoodia-voedingssupplementen
de business case voor het geneesmiddel steeds moeilijker.
De restrictie tot Novel Food maakte deze supplementen in de EU illegaal. De recente toelating zegt iets over veiligheid, maar niets over
effectiviteit. Of het gebruik van de geïsoleerde verbinding los van de
biologische matrix het belangrijkste probleem was, of de nu toegelaten Hoodia-soort wel een veilig afslankmiddel is en of het in deze
dosering enig effect sorteert, zal de toekomst wellicht uitwijzen.
REFERENTIES [1] Anoniem. Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1133 van de commissie van 13
augustus 2018 tot toelating van het in de handel brengen van gedroogde bovengrondse delen
van Hoodia parviflora als nieuw voedingsmiddel. Via https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1133&from=NL. Geraadpleegd op 17-09-2018. [2]
Amusan L. Politics of biopiracy: an adventure into Hoodia/Xhoba patenting in Southern Africa.
Afr J Tradit Complement Altern Med 2016;14(1):103-109. [3] Blom WAM et al. Effects of 15-d
repeated consumption of Hoodia gordonii purified extract on safety, ad libitum energy intake,
and body weight in healthy, overweight women: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr
2011;94:1171-1181. [4] Smith C & Krygsman A. Hoodia gordonii: To eat, or not to eat. J Ethnopharmacol 2014; 155(2):987-991.

Wet en kwaliteit

Citrus aurantium en synefrine

THEO VAN ROOIJ | Synefrine, eigenlijk p-synefrine, is een alkaloïd dat
van nature voorkomt in sommige planten en daardoor dagelijks
genuttigd wordt, zeker bij liefhebbers van sinaasappelsap en marmelades. Sinaasappelsap kan 20 mg/liter bevatten, een boterham
met pittige marmelade een paar mg en een navelsinaasappel
ongeveer 6 mg. Mensen die veel citrusfruit consumeren, kunnen
dan ook zo’n 20 tot 30 mg synefrine op een dag binnenkrijgen.
Vooral rijk aan synefrine is Citrus aurantium, ook wel bittersinaasappel of pomerans genoemd. De onrijpe gedroogde vrucht bevat
0,1-0,3% synefrine, de schil bevat het drievoudige. Citrus aurantium wordt gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde
als Zhi Shi, gemaakt van de onrijpe en gedroogde hele vruchten (Fructus Aurantii Immaturus). Extracten van Citrus aurantium
(vooral van de schil) met verhoogde gehaltes synefrine worden
als voedingssupplement vooral gepromoot als hulpmiddel bij het
afslanken, soms gecombineerd met een flinke dosis cafeïne. Ook
in de sportsector wordt het steeds meer gebruikt als pre-workout-middel. In pre-workout-producten (vooral die via internet
aangeboden worden) komt soms ook de verboden en onveilige
stof methylsynefrine ofwel oxilofrine voor, soms gedeclareerd als
een ‘extract’ van Acacia rigidula. Ook Acacia rigidula is verboden
en onveilig. Overigens vormen zowel afslanken als intensief sporten een extra risico waarbij het lichaam minder voedingsstoffen
binnenkrijgt danwel cardiovasculair wordt belast. Lichamelijke
reacties op inname van sterke plantaardige middelen zullen dan
eerder plaatsvinden.
Reeds enkele jaren is er discussie over de veilige dagdosis van
synefrine. In enkele EU-lidstaten zijn er maximale normen ontwikkeld. België en Frankrijk adviseren een maximum van 20 mg
synefrine uit Citrus aurantium in voedingssupplementen, waarbij
Frankrijk aanvult: ‘niet in combinatie met stimulantia en niet voor
risicogroepen’. Finland, Zweden en Duitsland raden de combinatie
met cafeïne ook af. Italië stelt een maximum van 30 mg synefrine,
ofwel 800 mg Citrus aurantium-fruitextract met maximaal 4%
synefrine. Nieuw-Zeeland oordeelde dat 36 mg synefrine mogelijk
is in voedingssupplementen; Health Canada stelt een maximum
voor de combinatie: 40 mg synefrine en maximaal 320 mg cafeïne
per dag. In de VS is er geen maximum voor synefrine, maar de FDA
twijfelt aan de veiligheid van extracten met meer dan 6% synefrine
[1] . De American Herbal Products Association’s (AHPA) kwalificeert
in haar Botanical Safety Handbook [2] Citrus aurantium (bijna rijpe
vrucht) als Safety Class 1 (veilig) en Interactions Class A (naar verwachting geen klinisch relevante interacties). Het fruitextract met
3-8% synefrine wordt ingedeeld in Safety Class 2d (‘in combinatie
met cafeïne niet gedurende lange tijd en niet door mensen met
hartritmestoornissen, hoge bloeddruk, slapeloosheid, angstgevoelens’) en Interaction Class C (‘niet samen met bepaalde medicijnen, niet te gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding).
Het extract dient, afhankelijk van de dagdosis en het synefrinegehalte, dan ook met zorg toegediend te worden.
Soms lijkt het of de Nederlandse overheid, hierin gesteund door
het RIVM [3,4] , aanstuurt op een mogelijk verbod van synefrine in

FIGUUR | Synefrine, Bron: Edwin van den Worm

supplementen. Dit is al enkele malen geopperd in de afgelopen
jaren in een overleg met de industrie (Regulier Overleg Warenwet), maar tot op heden nooit geëffectueerd. Gezien de evaluaties van EFSA en het feit dat enkele andere EU-landen de stof met
een maximum van 20 of 30 mg per dag reeds toelaten, zou dat
onrealistisch zijn in het kader van de interne markt. Immers, de
stof is volgens de EFSA [5] geen probleem in voedingsmiddelen
zoals marmelades en sappen en er zijn geen aanwijzingen dat het
extract in deze dosis een probleem zou kunnen zijn. Een verbod
zou mogelijk ongecontroleerde verkoop via internet en postorderbedrijven stimuleren. Het stellen van een maximum en verplichte waarschuwingstekst bij extracten met een hoge dagdosis
synefrine (tussen 20 en 40 mg, zeker indien samen met cafeïnerijke
grondstoffen), is echter wel redelijk en conform de huidige stand
van wetenschap. Bij het voorschrijven van Citrus aurantium-extracten met meer dan 20 mg synefrine per dag dient zeker gelet te
worden op de gezondheidstoestand en de medicatie conform de
hierboven vermelde adviezen van de AHPA [2] .

Ir. Theo van Rooij is voedingskundige en ervaringsdeskundige op het gebied van wettelijke aspecten van kruiden, zie www.rivendell.eu. Contact: theovanrooij@rivendell.eu
REFERENTIES | [1] NIH. Factsheet NIH - 2017 op https://ods.od.nih.gov/factsheets/
WeightLoss-HealthProfessional/ [2] Gardner Z & McGuffin M. American Herbal Products Association’s Botanical Safety Handbook ( 2nd ed.), CRC press; 2013 [3] Van den
Berg SW et al. Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen - Use
and safety of doping and sports n.utrition supplements in the Netherlands. RIVM Rapport 2018-0047; DOI 10.21945/RIVM-2018-0047 [4] Tiesjema B et al. Risk assessment of
synephrine. RIVM Rapport 2017-0069; DOI 10.21945/RIVM-2017-0069 [5] ESCO report:
Advice on the EFSA guidance document for the safety assessment of botanicals and
botanical preparations intended for use as food supplements, based on real case studies.
Op: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009.280
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Even terugbladeren
COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | Na dertig jaar
Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie
(NVF) leek het me aardig om eens terug
te kijken naar hoe dit tijdschrift zich heeft
ontwikkeld. De NVF is in 1988 opgericht. Al
in 1988 verschenen er drie edities van een
gefotokopiëerde NVF-nieuwsbrief. Dat was
dus jaargang 1, vandaar dat we nu de 31e
jaargang schrijven.
Het is grappig om te zien hoe de focus in
de loop van de jaren is verschoven. In de
beginjaren speelde homeopathie nog een
grote rol, ook bij het eerste NVF-congres in
1989. De titel was 3x1=4 en hiermee werd
bedoeld dat de samenwerking tussen fytotherapie, homeopathie en allopathie een
vierde dimensie van zorg zou opleveren
voor de patiënt. De NVF was namelijk opgericht door wetenschappers die onderzoek naar geneeskruiden wilden doen en enkele
bedrijven die homeopathische geneesmiddelen maakten. Die
bedrijven wilden graag ook fytotherapeutische geneesmiddelen
verkopen. In Nederland was er echter maar één manier om een
kruidenextract te registreren als geneesmiddel en dat was als een
homeopathische oertinctuur. Om dit te veranderen zou een lobby
op Europees niveau nodig zijn. Daarom heeft de NVF samen met
onder meer Duitse en Engelse zusterverenigingen in 1989 de koepel ESCOP opgericht. De activiteiten van ESCOP - het uitgeven van
wetenschappelijk onderbouwde kruidenmonografieën - vormen
een terugkerend thema in dit tijdschrift.
Tedje van Asseldonk is bioloog, fytotherapie-docent,
kruidenteler, lid van de
redactie van dit tijdschrift
en was van 1999-2015
hoofd van het NVF-bureau.
Zij schrijft deze columns op
persoonlijke titel.

In januari 1990 verscheen de NVF-nieuwsbrief al professioneel in
druk: maar liefst veertig pagina’s dik en dat zonder advertenties.
Vanaf die tijd kwamen er vier gedrukte edities per jaar. Dit was
mogelijk dankzij een genereuze subsidie van een van de sponsorende bedrijven. Na enkele jaren veranderde de naam in Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie. Farmacognost Bert van den
Berg zorgde voor wetenschappelijke inhoud en continuïteit tot en
met de eerste editie van 1996. Geleidelijk aan werd de hoofdmoot
van farmacognostische artikelen aangevuld met klinische thema’s
en de ervaringen van artsen. Hoogtepunten vond ik, naast de vertaalde wetenschappelijke artikelen, de pittige boekbesprekingen
van Charles Wauters en het veelvuldig herdrukte artikel van Gerben Hoogsteen (1992) over hoe om te gaan met doseringen in de
artsenpraktijk. Ook naar de artikelen over wilgenbast (Kiauw de
Munck-Khoe, 2001), oncologie (Kiauw de Munck-Khoe, 2003) en
synergie (Johan van Meer, 2006) werd nog vaak gevraagd.
Qua vorm zijn er een paar opvallende sprongen gemaakt. In 1996
(jaargang 9) werd de sponsoring van het NTvF abrupt beëindigd en
stopte de hoofdredacteur na nr. 1 de verschijning van het blad. De
Stichting Voorlichting Fytotherapie (SVF) schoot te hulp en financierde uit eigen middelen nr. 2 van 1996 en twee edities in 1997. Dit
waren crisisedities van twaalf pagina’s, eenvoudiger opgemaakt
en toegankelijker geschreven. Tot dan toe was het tijdschrift zonder advertenties in beperkte oplage professioneel gedrukt en
hoofdzakelijk verspreid onder de (circa tweehonderd) NVF-leden.
De bedoeling van de SVF was om breder te gaan verspreiden, ook
onder artsen, en hiervoor bedrijven aan te trekken die dit zouden
sponsoren. Het lukte de SVF echter niet om meer dan drie sponsoren te vinden en de aangeboden financiering bleef ver onder het

CBI ziet kansen voor Aziatische
kruiden in Europa
KORT BERICHT | TEDJE VAN ASSELDONK | De vraag naar kruidenproducten groeit in Europa gestaag, zo meldt het Centrum voor de Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI)*. Het CBI brengt
regelmatig rapporten uit op basis van verkenningen die het heeft
gedaan op het gebied van internationale handel, zo ook over kruidengeneesmiddelen en kruidenproducten [1] . In de zomer van
2018 publiceerde het CBI een onderzoeksrapport dat trends in de
handel in natuurproducten zoals kruidenproducten analyseert [2] .
* Het CBI is een overheidsinstituut, gefinancierd door het ministerie van buitenlandse zaken, dat
onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO).

22

Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 31e jaargang, nr. 4, 2018

De toenemende vergrijzing leidt tot een groeiende vraag naar
producten voor chronische gewrichtsaandoeningen, waar nu al
zo’n 22% van de Europeanen aan lijdt. Sterk groeiende bezorgdheid over resistentie tegen antibiotica maakt dat mensen steeds
vaker natuurproducten nemen, zoals tea tree, rozemarijn, kruidnagel, melisse, oregano en knoflook. Vooral vluchtige oliën worden
steeds populairder in Europa, waar deze vaak in de cosmetische
sector vermarkt worden. In 2017 werd in Duitsland, de marktleider,
voor bijna 2 miljard euro aan kruidengeneesmiddelen verkocht.
Frankrijk staat nog tweede, maar Oost-Europese landen en Rusland komen ook steeds meer naar voren [2] .

geraamde budget. Bovendien herkende de NVF zich minder in de
door de SVF geredigeerde versies. Noodgedwongen werd weer
naar een zelfgefotokopieerde nieuwsbrief uitgeweken.
In 1998 kwam een van de NVF-sponsors met een nieuw initiatief: bedrijven zouden om de beurt de kosten dragen, zichtbaar
zijn (adverteren) en dan kon er zeer breed en (grotendeels) gratis
worden verspreid. Hiertoe kocht de NVF zo’n 2500 adressen van
Nederlandse apothekers in. De tweede uitgave in deze stijl (voorjaar 1999) ging ook naar huisartsen en de oplage steeg daarmee
naar 20.000. Hierna waren er geen andere bedrijven bereid om
het stokje over te nemen. Een tweede gedrukte uitgave in 1999
was mogelijk doordat de Commissie Toetsing Fytotherapeutica
budget had voor een gedrukte oplage met hun congresverslag.
Vanaf 2000 heeft het NVF-bureau zelf de uitgave van twee specials
(gedrukt in zeer grote oplagen, met advertenties) en twee gefotokopieerde nieuwsbriefedities per jaar opgezet. Dit liep zo goed
dat vanaf 2003 alle vier de edities weer gedrukt en breed verpreid
konden worden, dankzij advertentie-inkomsten.
De NVF moest het vanaf 2008 zonder sponsorende bedrijven
doen. Dit had te maken met de financiële crisis en de geringe
belangstelling van het bedrijfsleven voor de registratie van kruidengeneesmiddelen die vanaf 2004 mogelijk was geworden. Toen
werden er vraagtekens gezet bij de erg brede verspreiding van
het NTvF. Het bleek dat juist onze doelgroep - milieubewuste artsen en apothekers – ervoor zorgde dat hun gegevens niet in de
bestanden zaten van de commerciële bureaus die ons ‘relevante’
adressen verkochten. Vervolgens is een paar keer belangstelling
gewekt met een bijlage bij het Pharmaceutisch Weekblad in edities die ook naar huisartsen gingen. Van daaruit ontstond, in combinatie met het eigen NVF-netwerk, het huidige lezersbestand
met zowel leden als abonnees. In 2015 heeft de overgang van klassiek gedrukt naar printing on demand het mogelijk gemaakt om
flexibeler met aantallen om te gaan.
Het NTvF is in de loop der jaren, zonder sponsoring of subsidie
en met wisselende advertentie-inkomsten, uitgegroeid tot een

Experts verwachten van 2017 tot 2027 wereldwijd een jaarlijkse
toename van 7,6% in de kruidenverkoop. Een groot deel hiervan
zijn Aziatische kruiden (met name Ayurvedische), die in 2017 al
58% van de markt uitmaakten. De onderbouwing van de geneeskracht van bepaalde kruiden wordt steeds beter. Ook informatie
over de herkomst van de producten en over een duurzame productiewijze wordt steeds belangrijker [2] .
Ook in de VS steeg de omzet in kruidensupplementen (botanicals)
opnieuw [3] . In 2017 betrof het een stijging van 8,5% oftewel 633
miljoen dollar: de sterkste toename in vijftien jaar. In totaal wordt
er jaarlijks nu zo’n 8,1 miljard dollar omgezet. De grootste stijging

belangrijk wetenschappelijk ankerpunt voor de fytotherapie. Je
zou verschillende artikelen uit de beginjaren nu gewoon weer
kunnen plaatsen: ze zijn door de wetenschappelijke insteek van
blijvende waarde. En omdat in de maatschappij buiten de NVF de
kennis over de wetenschap rond fytotherapie nog steeds gering
is, zou dit amper opvallen. Een concurrerend advertorialgedreven
tijdschrift maakte tien jaar na dato ‘nieuws’ van een illegaal uit het
NTvF overgenomen artikel over diabetesplanten. Nog steeds is de
concurrentie snoeihard met dit soort pseudo-wetenschappelijke
tijdschriften, zowel om de gunst van adverteerders als om betalende lezers. De doelgroep voor dit gespecialiseerde kwaliteitsproduct blijft binnen het Nederlands taalgebied immers beperkt.
We zijn inmiddels in een wereld terechtgekomen waar veel mensen - ook hoogopgeleiden - het verschil tussen echt nieuws en
nepnieuws amper zien en het animo om voor informatie te betalen is flink gedaald.
Dankzij vrijwilligerswerk van goedgekwalificeerde mensen en
sterk wisselende, maar niettemin continue advertentie-inkomsten
heeft dit tijdschrift haar professionele uitstraling en redactionele
onafhankelijkheid weten te behouden.
Ik ben inmiddels al over de lengte van deze column heen en ga
geen namen meer noemen. Het zouden er ook te veel zijn.
Maar, zoals de Brabanders zeggen: ‘Dè ge bedankt zèit dè witte!’
En nu kijken we vooruit: op naar de veertigste jaargang!

zat in Ayurvedische kruiden, met name Curcuma spp. De hoogste
omzet werd, evenals vorig jaar, behaald door Marrubium vulgare
(140 miljoen dollar), met Echinacea spp. op de tweede plaats. Voorbeelden van andere stijgers zijn Sambucus nigra, Hedera helix, Trigonella foenum graecum, CBD (uit Cannabis sativa), Nigella sativa en
Moringa oleifera.
BRONNEN | [1] www.cbi.eu/market-information/natural-ingredients-health-products. [2] CBI,
2018. Which trends offer opportunities on the European market for natural ingredients for health
products? Via www.cbi.eu/market-information/natural-ingredients-health-products/trends.
Geraadpleegd: 02-09-2018. [3] Smith T et al. Herbal supplement sales in US increased 8.5% in
2017, topping $8 billion. Herbalgram 2018;119:62-71.
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Korte berichten

Geen meerwaarde bij combinatie
van twee Ayurvedische
kruiden in Parkinson-assay
KORT BERICHT | NADET SOMERS | Twee kruiden uit de Ayurvedische
geneeskunde zijn in India onderzocht op hun effecten op het verloop van de ziekte van Parkinson: Gotu kola (Centella asiatica) en
Indiase ginseng (Withania somnifera). De afname van motorische
en cognitieve functies die optreden bij de ziekte van Parkinson zijn
het gevolg van het afsterven van dopamineproducerende cellen in
dat deel van de hersenen dat substantia nigra wordt genoemd. Het
bij Parkinson ingezette medicijn levodopa geeft vaak vervelende
bijwerkingen. Om deze reden zochten de onderzoekers naar de
toepasbaarheid van bijwerkingsarme kruidenpreparaten. Omdat
van beide plantextracten al veelbelovende resultaten beschikbaar
waren, namen zij aan dat de combinatie van beide planten nog
betere resultaten te zien zouden geven.
De onderzoekers ontwikkelden een statistisch model dat zowel
de effecten van de enkele kruiden als die van het gecombineerde
preparaat in kaart brachten: de complete comparison display
(CCD), waarmee meerdere groepen in één onderzoek vergeleken
konden worden. Het onderzoek werd uitgevoerd op muizen. Een
groep kreeg een behandeling met 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP), waarmee symptomen van de ziekte van
Parkinson werden opgewekt; de andere groep kreeg een zoutoplossing ingespoten. In beide groepen werden de muizen behandeld met 1: een ethanolextract van Centella asiatica; 2: een ethanolextract van Withania somnifera; 3: een combinatie van beide
plantenextracten. Ook was er bij beide groepen een niet-behandelde subgroep. Alle muizen moesten enkele dopamine-afhankelijke bewegingstesten uitvoeren. Daarna vond een biochemische
analyse van het hersenweefsel plaats.
Uit het onderzoek bleek dat zowel Centella asiatica als Withania
somnifera nuttige planten waren bij zowel motorisch als biochemisch herstel van muizen met de symptomen van parkinson.
Beide plantextracten waren in staat om dopamineniveaus te herstellen en de gevolgen van oxidatieve stress te verminderen. De
gecombineerde preparaten hadden echter geen meerwaarde ten
opzichte van de enkelvoudige preparaten. Ze deden het in enkele
assays zelfs slechter dan elk van de twee enkelvoudige preparaten
afzonderlijk.
BRON | Bhatnagar M et al. Complete comparison display (CCD) evaluation of ethanol extracts of
Centella asiatica and Withania somnifera shows that they can non-synergistically ameliorate
biochemical and behavioural damages in MPTP induced Parkinson’s model of mice. PLoS ONE
2017;12(5):e0177254.

NIH lanceert kruiden-app HerbList
KORT BERICHT | TEDJE VAN ASSELDONK EN MAAIKE VAN KREGTEN | In de Verenigde Staten houdt, onder verantwoordelijkheid van het ministerie
van volksgezondheid, het National Center for Complimentary and
Integrative Health (NCCIH) zich als een van de 27 National Institutes of
Health (NIH) al geruime tijd bezig met complementaire geneeskunde
en ook met kruidengeneesmiddelen. Om de huidige kennis over
kruiden die het centrum heeft verzameld voor iedereen eenvoudig
toegankelijk te maken, lanceerde het NCCIH in juni 2018 een nieuwe
gratis app: HerbList. De app is te downloaden via de Apple App Store
of de Google Play Store.
De NCCIH-app lijkt qua opbouw op de reeds vele jaren bestaande
ESCOP-app die voor een paar euro op dezelfde manier beschikbaar is.
Via een alfabetische lijst met thumbnails (bijna alle foto’s zijn van Steven Foster) kiest men op de NCCIH-app een kruid. In tegensteling tot
de ESCOP-app biedt de NCCIH-app helaas niet de mogelijkheid om
deze plantenlijst op de botanische naam te sorteren in plaats van op
de Engelse naam. Ook is er bij de NCCIH geen index op aandoeningen
(conditions) zoals ESCOP die wel heeft.
De NCCIH-app bespreekt 52 planten of plantproducten. Er is veel
overlap met de 100 producten van de ESCOP-app, maar er zitten
diverse producten bij die niet voorkomen bij ESCOP, zoals Green tea
(Camellia cinensis), Thunder God Vine (Trypterygium wilfordii), Noni
(Morinda citrifolia), Citrus aurantium (pomerans-schil) en Grape Seed
Extract (Vitis vinifera-zaad; ESCOP bespreekt hiervan het blad). Opvallende planten die bij de NCCIH ontbreken zijn bijvoorbeeld Hamamelis, Centella, Betula en Salix spp.
De opbouw van elke NCCIH-monografie volgt de paragrafen: Background; How Much do we know?; What have we learned?; What do we
know about safety?; Keep in mind; Key references. De referenties die erin
vermeld staan zijn: Commissie E, de Cochrane-database, naturalmedicines.therapeuticresearch.com, de Encyclopedia of Dietary Supplements en per plant enkele specifieke wetenschappelijke artikelen.
Zoals te verwachten bij een overheidspublicatie zijn de NCCIH-aanbevelingen nogal aan de voorzichtige kant en worden risico’s en (vooral
generieke) waarschuwingen breed uitgemeten.
In die zin is de ESCOP-app wat praktijkgerichter, met benoeming van
kwaliteitsstandaarden, indicaties en wat specifiekere contra-indicaties. Wel geeft de NCCIH-app wat meer achtergrondinformatie over
traditioneel gebruik. Kortom, de NCCIH-app is een aardige aanvulling
op, maar zeker geen vervanging van de ESCOP-app of de website
infofyto.nl.
BRONNEN:
https://nccih.nih.gov/news/press/HerbList-App-Release
www.ESCOP.com/app
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Klassieke herbaria
toegankelijk via internet
KORT BERICHT | MAAIKE VAN KREGTEN | In het kader van de Clusius-leerstoel Geschiedenis van Botanie en Tuinen, bezet door prof. dr. Tinde
van Andel [1] aan de Universiteit Leiden, worden verschillende oude
kruidenboeken en herbaria (verzamelingen van gedroogde planten) gedigitaliseerd. Recent werden het Rauwolf-herbarium en het
anoniem geschreven kruidenboek Icones Plantarum Malabaricarum
geopenbaard.
Leonhard Rauwolf (1535-1596) was een Duitse arts en botanist, die
een herbarium in vier delen heeft samengesteld. Alle delen zijn in
het bezit van het museum Naturalis in Leiden. De eerste drie delen
bestaan uit een verzameling van zeshonderd planten uit Zuid-Frankrijk, de Alpen en Noord-Italië. Het vierde en dikste deel is nu gedigitaliseerd. Bovendien zijn alle soorten geïdentificeerd en de Latijnse en
Duitse teksten die elke soort beschrijven, vertaald. Ook zijn de planten voorzien van de meest recent geaccepteerde botanische naam.
Het herbarium bevat planten die Rauwolf heeft verzameld tijdens
zijn reizen van 1573 tot 1575 door het hedendaagse Libanon, Syrië en
Irak. Nadat hij zijn studie in Frankrijk had voltooid, werd hij door de
handelsmaatschappij van Melchior Manlich (1513-1576) naar het Midden-Oosten gestuurd om nieuwe medicinale planten te zoeken die
verkocht konden worden in Europa. Hij verzamelde materiaal rond
steden, op landbouwgronden, tuinen en markten waar buitenlandse
handelslieden specerijen en medicijnen verkochten.
Het herbarium bevat 191 exemplaren, die 183 soorten en 64 plantenfamilies vertegenwoordigen. Het bevat naast planten ook tekeningen en beschrijft gecultiveerde gewassen uit Zuidwest-Azië, waaronder ook medicinaal gebruikte planten. Het herbarium is in opvallend
goede staat: de planten zijn in hun geheel bewaard, inclusief wortel
en bladeren, en ook bloemen en vruchten zijn duidelijk zichtbaar.
Bovendien beschreef Rauwolf nauwgezet het plaatselijke gebruik
van de planten [2].
Oude herbaria geven een beeld van de diversiteit in de flora van een
bepaalde regio in een bepaalde tijd. Ze zijn ook een belangrijke bron
voor het achterhalen van de historische ontwikkeling van akkerbouw
en de invoering van exotische soorten. Daarnaast leren ze ons over
historische conservatietechnieken, interpretatie van vroege soortnamen, classificatie en uitwisseling van planten. Dit alles droeg bij aan
de ontwikkeling van de moderne botanie.
Het herbarium is te vinden via http://bioportal.naturalis.nl. Klik in
de zoekbalk op het pijltje aan de rechterkant en vul bij ‘verzamelaar’ de term ‘Rauwolf’ in. Klik op ‘Toon alle 193 resultaten’. Sorteer de lijst op ‘Sorteer op specimen [A-Z]’. Barcodes L.2111327 tot
L.2111490 zijn de ‘Syrische specimens’.

Het Icones Plantarum Malabaricarum, in het bezit van de Universiteit
Leiden, is een gedigitaliseerd boek dat nu voor het eerst is onderzocht. Het bevat 262 tekeningen van medicinale planten van Sri
Lanka; met lokale namen, uiterlijke kenmerken, medicinale eigenschappen en therapeutische toepassingen [3] .
Op basis van de watermerken is vastgesteld dat het boek tussen
1694 en 1718 is geschreven. Het handschrift is van een VOC-klerk.
Van 1640 tot 1796 bezette de VOC het toenmalige Ceylon (Sri Lanka).
Het is bekend dat verschillende VOC-officieren interesse hadden in
de medicinale toepassing van lokale flora. De auteur is onbekend,
maar was waarschijnlijk een scheepsarts van de VOC die was gestationeerd in het noorden van het eiland en rondreisde om het gebruik
van medicinale planten te documenteren. De beroemde VOC-arts
en botanicus Paul Hermann heeft minder dan de helft van de soorten eerder gedocumenteerd [4] .
De onderzoekers hebben 221 planten geïdentificeerd en de tekst ontcijferd en vertaald. De tekeningen vertegenwoordigen voornamelijk
inheemse soorten, waaronder Sri Lankaanse endemische planten,
maar ook geïntroduceerde geneeskrachtige en sierplanten. Lamiaceae,
Zingiberaceae en Fabaceae zijn de meest vertegenwoordigde families.
De meest gebruikte plantendelen zijn wortels (28%), schors (16%) en
bladeren (11%). Er zijn meer Tamilnamen (260) gedocumenteerd dan
Singalese (208). Meer dan de helft van de Tamil-namen en 36% van de
Singalese namen worden tegenwoordig nog steeds gebruikt.
Vaak genoemde aandoeningen en toepassingen waren bloedzuivering, maag-darmproblemen, koorts en slangenbeten. Veel planten
worden gekenmerkt door hun vermeende humorale eigenschappen,
waarvan ‘opwarming’ de meest voorkomende is.
Het boek is in te zien via:
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/IconesPlantarumMalabaricarum
REFERENTIES | [1] Zie eerdere Korte berichten in dit tijdschrift 2017, nr. 2 pag. 33 en 2018, nr.
1, pag. 24. [2] Abdolbaset G et al. Botanical and floristic composition of the Historical Herbarium of Leonhard Rauwolf collected in the Near East (1573-1575). Taxon 2018; 67(3):565580. [3] Van Andel T et al. Icones Plantarum Malabaricarum: Early 18th century botanical
drawings of medicinal plants from colonial Ceylon. J Ethnopharmacol 2018;222:11-20. [4]
Het herbarium van Paul Hermann is in bezit van het Museum of Natural History in Londen en
is in te zien via de website http://data.nhm.ac.uk/dataset/hermann-herbarium.
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Afkicken met ayahuasca
KORT BERICHT | MAAIKE VAN KREGTEN | In Brazilië gebruiken verslaafden aan crack (cocaïne die wordt gerookt) onder andere entheogenen als zelfmedicatie om af te kicken. Entheogenen zijn (onder
andere) psychoactieve (planten)stoffen die in een spirituele context gebruikt worden. Bij gebrek aan effectieve behandelingen
hebben deze verslaafden alternatieven zoals ayahuasca gevonden. Dit middel wordt gemaakt van twee inheemse planten
uit de Amazone: Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb) Morton
en Psychotria viridis (Ruiz & Pav). Ayahuasca heeft purgerende
en sterk hallucinogene effecten en is al eeuwen in gebruik in
inheemse rituelen voor medische en spirituele doeleinden. In
de twintigste eeuw kwam het middel uit het oerwoud en aan
het eind van die eeuw heeft ayahuasca zijn weg naar het Westen gevonden. Inmiddels worden ook in verschillende Europese
landen, waaronder Nederland, Zwitserland en Spanje, ayahuascaceremonies in speciale ‘spirituele centra’ georganiseerd. Het
middel staat bekend als ‘bewustzijnverruimend’, en zou een
blijvende verandering in de perceptie van jezelf, anderen en
de wereld om je heen teweegbrengen. Het zou psychologische
trauma’s helpen genezen en daarmee mogelijk ook de redenen
voor de verslaving.
Cruz en Nappo onderzochten hoe veertig crackgebruikers van
hun verslaving afkwamen door ayahuascathee te drinken in een
religieuze setting. Ze hielden semi-gestructureerde diepte-interviews. Tevens observeerden zij de deelnemers. De meeste

gebruikers hadden eerder al conventionele behandelingen
geprobeerd, echter zonder succes.
De religieuze setting bestond uit een mengeling van katholicisme, sjamanisme en spiritualisme, gezangen en dans. Er was
een begeleider aanwezig die voor de juiste concentratie en discipline bij de deelnemers zorgde.
De deelnemers gaven aan dat het gebruik van ayahuasca hen
in staat stelde om een bepaalde ‘dimensie van het bewustzijn’
in te gaan, waardoor ze problemen en trauma’s konden ‘oplossen’ en daarmee de crackconsumptie konden verminderen. De
ceremonie verhoogde hun spiritualiteit en de ontvangst door
de religieuze gemeenschap waarin de ceremonie plaatsvond,
gaf de deelnemers een gevoel van eigenwaarde. Het sterkte
hen emotioneel op een manier die in hun dagelijks leven doorwerkte. Deelnemers gaven bijvoorbeeld aan dat ze dankbaarheid jegens het leven ontwikkelden. De visioenen die ze van de
thee kregen, versterkten hun geloof en spiritualiteit. Bovendien
(her)ontdekten ze gevoelens zoals liefde, plezier, welzijn en
vergevingsgezindheid.
De onderzoekers geven aan dat het gebruik van ayahuasca
in een gecontroleerde, religieuze context van therapeutische
waarde kan zijn voor crackverslaafden.
BRON | Cruz JI & Nappo SA. Is ayahuasca an option for the treatment of crack cocaine dependence? J Psychoactive Drugs 2018;50(3):247-255.

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.

Verkrijgbaar
bij uw
groothandel

Merken:
✔ De Cruydhof
✔ Natura Sanat
✔ Herbes Natura
✔ Elix
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Marco Valussi en het Gadoi-project
in een Italiaanse bergregio*
NADET SOMERS | Marco Valussi, herborist en destilleerder van vluchtige olie, is initiator van het Gadoi-project in NoordItalië. In dit project werken kleine telers samen aan de productie van vluchtige olie. De meeste kruiden worden in
het wild verzameld, maar het project kan ook beschikken over vijf hectare land - verdeeld over verschillende percelen - waarop de kruiden geteeld worden. De motivatie voor het project was om een nieuwe impuls te geven aan een
gemarginaliseerd landbouwgebied. Door meerwaarde uit lokale producten te creëren, wordt de financiële basis van
lokale bewoners verstevigd en wordt het aantrekkelijker voor jongeren om in het gebied te blijven. Het Gadoi-project
streeft naar een hoge kwaliteit van de vluchtige olie, iets wat alleen gerealiseerd kan worden als alle stappen in de productieketen onder controle gehouden worden.

AFBEELDING 1 | Marco Valussi

In de bergachtige streken van Italië zijn de boerenbedrijfjes te
klein om er een goed inkomen uit te halen. Door de versnippering en het ruwe terrein is mechanisatie maar beperkt mogelijk.
Veel jongeren vertrekken uit de regio. Door de leegloop wordt
niet alleen de vruchtbaarheid van het land niet langer op peil
gehouden, ook is er een verlies van sociale samenhang en lokale
kennis. Om het tij te keren zijn lokale kruidentelers samen gaan
werken bij het verzamelen, verbouwen en verwerken van kruiden.
In het Gadoi-project (Gadoi betekent uitmuntendheid in het lokale
dialect) geeft de verwerking van de kruiden tot vluchtige olie de
noodzakelijke meerwaarde. De deelnemers realiseerden zich dat
het noodzakelijk is om iedere stap in de productieketen te controleren, wil je een optimale kwaliteit van de olie verkrijgen. Hiervoor
is kennis op veel gebieden nodig: botanie, scheikunde, farmacologie, techniek, economie, productontwikkeling en marketing
bijvoorbeeld. Voor het welslagen van het project is het nodig om

expertise op al deze gebieden in huis te halen of te (laten) ontwikkelen. Op dit moment maakt het project gebruik van de diensten
van een scheikundige, een marketingspecialist en studenten van
de universiteit.
Marco Valussi is de initiator van het project. Hij studeerde bosbouw in Italië, maakte in Engeland kennis met de aromatherapie
en behaalde een universitaire graad in herbal medicine aan de
Middlesex University in Londen. In Engeland heeft hij een aantal
jaren een praktijk als fytotherapeut gevoerd. Toen hij terugkeerde
naar Italië merkte hij dat hij daar zijn praktijk min of meer illegaal
zou moeten uitoefenen, omdat de Italiaanse erborista geen paramedicus is, maar famaceutisch opgeleid. Langzaamaan verschoven zijn werkzaamheden van fytotherapeut naar onderzoeker
en adviseur. Hij is (mede-)auteur van wetenschappelijke artikelen en ondersteunt naast het project in Italië een vergelijkbaar

* Dit artikel is gebaseerd op een gesprek van de auteur met dr. Valussi tijdens de conferentie Botanica 2018 (Brighton, U.K. 31/8-2/9)
en op literatuur die op de website www.gadoi.it te vinden is.
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project in Nepal** in het Italiaanse berggebied waar de telers
van Gadoi actief zijn, werden traditioneel de wortelstokken van
Iris germanica verbouwd. Deze wortel werd in Frankrijk tot orrisboter verwerkt, een belangrijk ingrediënt in de parfumindustrie.
Het is de bedoeling om opnieuw met deze teelt te starten en de
verwerking ervan in eigen hand te houden. Maar omdat het zes
jaar duurt voordat de wortel verwerkt en gedestilleerd kan worden, is er gezocht naar lokale planten waarmee de boeren in de
tussentijd konden opstarten. Ze zijn begonnen met de productie
van vluchtige oliën die welbekend zijn en goed verkopen, zoals
Lavandula angustifolia, Lavandula x intermedia, Thymus vulgaris en
Mentha x piperita. Deze kruiden groeien goed in het gebied zelf,
alhoewel lavendel er niet van nature voorkomt. Om aan de vraag
van consumenten te voldoen en om het assortiment te verbreden, zijn producenten in Calabrië en Sardinië bij het Gadoi-project
aangehaakt.
Het versterken van de lokale economie door het ontwikkelen van
een productieketen kan voor de buitenwereld nogal romantisch
overkomen, maar het is een complex proces. De jongeren die
terugkeren naar hun geboortegrond zijn enthousiast, maar onbekend met het boerenbedrijf. Ze ontberen enkele essentiële vaardigheden. De ouderen die nog in het gebied wonen, zijn sceptisch
en vragen zich af of het project inderdaad hun situatie kan verbeteren. Het opbouwen van een goede relatie met de telers kost
veel tijd. Om de continuïteit te waarborgen, sluiten de deelnemers
driejarige contracten af. Zij hebben liever individuele contracten
dan dat zij een coöperatie zouden oprichten. Ook het in de markt
zetten van de producten vormt een uitdaging.
** Enkele publicaties waar Marco Valussi (mede-)auteur van is: • “Essential oils and their biological
activities in the light of evolutionary theory: a review of the field including synergy and network
pharmacology”, Int J Clin Aromather 2014; 9(1,2):69-84. • “Functional foods with digestion-enhancing
properties”, Int J Food Sci Nutr 2012;63(S1): 82-89. • “Quantitative ethnobotany and traditional functional foods”, Nutrafoods 2012;11(3):85-93. • “Biomedical research methods and herbalism: a critique”, Eur
J Herbal Med 2001;Special Issue:25-32. • “What does ‘Alternative Medicine’ really mean?”, Eur J Herbal
Med 1997;3(1):38-44.

Dr. B.M. (Nadet) Somers is antropoloog (UvA), gepromoveerd aan de WUR en herborist (EANG). Zij
publiceert over de Indische kruiden van mw. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948).
AFBEELDING 4 | Het destillatieproces

AFBEELDING 2 | Gedroogde kruiden worden in de ketel aangestampt
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AFBEELDING 3 | Het destillatieproces

PĲNSTILLER RÉCHT
UIT DE NATUUR
In de warme zandgronden van de Kalahariwoestijn in Afrika groeit een
exotische plant met de werkzame stof Harpagophytum procumbens.
Of ‘duivelsklauw’ in het Nederlands. Niet de prachtig roze bloemen, maar
de wortels van de plant bevatten deze stof. Al eeuwen worden extracten
daarvan gebruikt als natuurlijke pijnstiller bij onder andere artritis, artrose,
ﬁbromyalgie en jicht.
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– gekweekt in hun oorspronkelijke
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duivelsklauw te halen. Deze zaden

A.VOGEL ATROSAN TABLETTEN
• bij reumatische pijn door onder andere
artrose, artritis en ﬁbromyalgie
• natuurlijke pijnstiller
• met het effectieve ingrediënt Harpagophytum

*Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Harpagophytum procumbens. De toepassing
is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies is
deze tabletten – voor optimale ondersteuning – minimaal 4 weken achtereen te gebruiken.
KOAG-nr: 11-1216-2062
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Als u dit leest heeft de NVF hectische maanden achter de rug.
Op 3 en 4 oktober vond ons congres Natural products, evidence-based effectiveness/solutions for the future in Eindhoven plaats, tegelijkertijd met de MAP (Medicinal and Aromatic Plants)-Expo, waar het
bestuur - net als vorig jaar - met een NVF-stand aanwezig was.
In het eerste nummer van het NTvF in 2019 zal daar verslag van
worden gedaan. De voorbereiding ervan, evenals het werk aan de
vernieuwde website, heeft een groot beslag op de beschikbare
capaciteit van het bestuur gelegd.
Ten tijde van het schrijven van deze rubriek heeft Gerben Hoogsteen te kennen gegeven dat hij zijn functie als secretaris van het
bestuur wil neerleggen. Het bestuur betreurt deze beslissing,
maar is hem zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij als bestuurslid voor de NVF heeft gedaan. Een project waar Gerben Hoogsteen
als secretaris in de laatste maanden veel tijd en moeite in heeft
geïnvesteerd, is de vernieuwde website. Verwacht wordt dat deze
operationeel zal zijn als u dit nummer leest.
En dan nog een afscheid, want Tedje van Asseldonk heeft eveneens aangekondigd dat zij met ingang van 2019 de functie van
redactiecoördinator wil beëindigen. Daarmee komt een eind aan
een lange samenwerking, waarin zij gedurende vele jaren het
gezicht van de NVF was. Het bestuur respecteert haar beslissing,
die niet geheel onverwachts komt, maar haar enorme inzet en
kennis van zaken zullen zeer gemist worden.
Het bestuur heeft besloten om vanaf dit jaar de facturen voor het
lidmaatschap c.q. abonnement voortaan al in de eerste helft van
december te versturen, zodat het bestuur ook in de eerste maanden van het nieuwe jaar over voldoende middelen kan beschikken.
Bijkomend voordeel is dat uw contributie vanwege de aanstaande
btw-verhoging die op 1 januari 2019 ingaat, nog niet verhoogd
behoeft te worden.
Tot slot: de NVF probeert steeds meer papierloos te communiceren. Daarvoor is een actueel e-mailadressenbestand een vereiste.
Vandaar een klemmend verzoek om wijzigingen van uw e-mailadres of andere gegevens tijdig door te geven. Dat voorkomt dubbel werk en vertragingen.

Het bestuur wenst u allen alvast een
voorspoedig en gezond 2019 toe.
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De Multi’s die wat toevoegen, voor dat beetje extra bij

sport, voor je kind of als voorbereiding op de koudere maanden.
Multi-Guard biedt het beste wanneer het gaat om

“potency” en spreiding van nutriënten. Het is mogelijk de
meest interessante multi op de markt, geschikt voor
alle volwassenen. Alle vitamines zijn aanwezig
in relevante hoeveelheden, waardoor het een
nuttig preparaat wordt wanneer er een medium
B-complex nodig is naast antioxidanten,
bètacaroteen en de vitamines C en E. Het zijn
echter de spoorelementen die dit preparaat zo
populair maken bij de voorschrijvers.

Multi-Guard ADR is ontworpen met een
focus op het energieniveau en de bijnieren. Door
o.a. magnesium en vitamine B5 draagt het bij tot
vermindering van vermoeidheid en moeheid en
bevordert het de energiestofwisseling.

Multi-Guard Sport bevat 26 vitaminenen mineralen
plus antioxidanten en is de ideale ondersteuning tijdens
sport en training.
Magnesium is toegevoegd omdat het bijdraagt tot een
normaal energieleverend metabolisme en voor een normale
werking van de spieren.

Kijk voor meer
multi’s op onze site.
Multi-Guard for Kids bevat niet alleen

belangrijke vitaminen in relevante hoeveelheden,
maar ook de spoorelementen die noodzakelijk zijn.
Deze plezierig smakende kauwtabletten bevatten
geen suiker en levert daarom geen bijdrage tot
tandcariës.

www.lamberts.nl
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