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Van de redactie
In 2019 zullen we in de volgende edities van het NTvF extra aandacht
besteden aan de volgende thema’s:
Nr. 2: Fytotherapie bij mannenklachten
Nr. 3: Darmbarrière en kurkuma
Nr. 4: Obesitas en leververvetting
Graag ontvangen we hiervoor suggesties of bijdragen van onze
lezers. Ook bijdragen over andere onderwerpen zijn welkom.
De externe deadlines voor de respectievelijke edities zijn: 1 maart
2019 (nr. 2), 1 juni 2019 (nr. 3) en 1 september 2019 (nr. 4).
Rectificatie
In nr. 4 van 2018 staat in het artikel Geneeskruiden voor kinderen met
ADHD: een systematische review een verkeerde verwijzing: DSM 1* had
DSM* moeten zijn.
In het colofon van datzelfde nummer staat per abuis drs. G. Hoogsteen niet vermeld bij de bestuursleden.

Ten geleide
Voor u ligt de eerste editie van 2019, aan het begin van
alweer de 32e jaargang. Twintig jaar daarvan heeft Tedje
van Asseldonk de coördinatie van dit tijdschrift gedaan,
nu geeft zij het stokje door. Verderop in dit tijdschrift kunt
u er meer over lezen.
Dit nummer gaat over medicinale paddenstoelen. We
openen met een overzicht van onderzoek naar de medicinale kwaliteiten van bekende en minder bekende
paddenstoelen. Dit artikel is vertaald en bewerkt door
Nijhuis-Bouma.
Paddenstoelen lijken tevens een goede bron van prebiotica te zijn, waarover Van Kregten een artikel heeft vertaald en bewerkt.

AFBEELDING | Shiitake (Lentinula edodes). Foto Wiki cc Ezonokuma

Hoewel schimmels geen planten zijn en binnen de taxonomie een eigen rijk innemen, zijn ze wel belangrijk
voor planten. Van Hoof vertelt over de symbiose tussen
bodemschimmels en planten.
Op 3 en 4 oktober 2018 organiseerde de NVF in samenwerking met NBI International het congres Natural products
– Evidence-based effectiveness, Solutions for the future. De
Munck-Khoe, Somers en Van Hoof doen er verslag van.
Verder hebben we een interview met NVF-lid en teler Marlies Engels door Van Hoof, de column van Van Asseldonk
die een brief aan haar achterachterachterkleindochter
schrijft, een bespreking van een Romeins kookboek door
Somers en Van Rooij zet de wettelijke situatie omtrent
cranberry voor u uiteen. Daarnaast is er nieuws over de
wettelijke situatie rondom synefrine.
De redactie wenst u een goed jaar met veel leesplezier en
hoopt op reacties!
Thea van Hoof en Maaike van Kregten
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Medicinale
paddenstoelen
SOPHIEKE NIJHUIS-BOUMA | In 2018 verscheen een overzichtsartikel over de fytochemie en farmacologie van medicinale

en giftige paddenstoelen, waarbij de focus sterk ligt op zestien medicinale paddenstoelensoorten, hun inhoudsstoffen en de farmacologische activiteit en medicinale potentie daarvan. Dit overzichtsartikel is gebaseerd op 131
publicaties van de laatste vijftien jaar over dit onderwerp en de onderstaande tekst is daarvan een samenvatting.

PADDENSTOELEN ALS MEDICIJN
Paddenstoelen kunnen een bijdrage leveren aan een smakelijke maaltijd en hebben
soms voedingswaarde, maar ze kunnen
ook bijdragen aan de gezondheid van de
mens. Ook bepaalde paddenstoelen die
niet zozeer als eetbaar worden aangeduid,
blijken gezondheidsbevorderende eigenschappen te kunnen hebben. In landen
zoals Korea, China en Japan worden paddenstoelen al vele jaren gebruikt als alternatief geneesmiddel. In het overzichtsartikel van Sharma et al. worden de volgende
geslachten onder de loep genomen: Auri-

cularia, Cantharellus, Ganoderma, Lentinus
(incl. Lentinula), Pleurotus, Trametes (syn.
Coriolus) en Tremella [1] .

aantal soorten van de eerder genoemde
paddenstoelengeslachten aangegeven.

FARMACOLOGISCHE POTENTIES

BIOLOGISCHE ACTIVITEIT

Met betrekking tot farmacologische potenties gaan Sharma et al. in hun overzicht
expliciet in op de volgende activiteiten
van paddenstoelen: antikankerwerking,
anti-inflammatoire werking, antioxidatieve
werking en antimicrobiële werking, in tabel
1 aangegeven met respectievelijk nr. 1, 2,
3 en 4. In de onderstaande tekst wordt dit
nader toegelicht.

Sharma et al. hebben biologische activiteiten van paddenstoelen op basis van
de gereviewde artikelen op een rij gezet.
Daarbij gaan ze met name in op de farmacologische activiteit. Meer dan zevenhonderd soorten medicinale en eetbare
paddenstoelen blijken een significante
biologische activiteit te hebben. In tabel
1 zijn de biologische activiteiten van een

TABEL 1 | Medicinale paddenstoelen en hun biologische activiteit.

BOTANISCHE NAAM PADDENSTOEL

NEDERLANDSE NAAM

BIOLOGISCHE ACTIVITEIT *
1

2

3

4

5

Auricularia auricula-judae**

Echt judasoor

x

x

x

Auricularia polytricha **

Boomoor

x

x

x

Cantharellus cibarius **

Cantharel of hanenkam

x

x

x

Ganoderma lucidum

Gesteelde lakzwam

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Ganoderma tsugae
Lentinula edodes**

Shiitake

Lentinus sajor-caju**

x

x

Lentinus squarrosulus **

x

x

Pleurotus ostreatus **

Gewone oesterzwam

x

Pleurotus sajor-caju **

Grijze oesterzwam

x

Trametes versicolor (syn.: Coriolus versicolor)

Gewoon elfenbankje

x

Trametes orientalis

x

Tremella fuciformis

x
Gele trilzwam

* Farmacologische activiteit: 1 = antitumor of -kanker, 2 = anti-inflammatoir, 3 = antioxidatief, 4 = antimicrobieel (w.o. antibacterieel/antifungaal), 5 = immuunmodulerend
(w.o. antiallergeen en tegengaan van auto-antilichaamvorming), 6 = antiviraal, 7 =
leverbeschermend, 8 = cardiovasculair (o.a. bloeddrukverlagend), 9 = cholesterolverla-

x

x

8

9

10

11

x

x

x

x

x

x

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

Trametes pubescens

7

x

x

x

Pleurotus florida **

Tremella mesenterica **

x

6

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

gend, 10 = antidiabetes of bloedsuikerverlagend, 11 = antistolling en antiatherosclerose
en 12 = overige, zoals antiveroudering, antidementie, anti-HIV, antiosteoporose, antiulcer, stralingsbescherming en antifibrose (bindweefselvorming).
** Eetbaar

Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 32e jaargang, nr. 1, 2019

5

Antitumor- en antikankeractiviteit
In totaal worden er 651 paddenstoelensoorten gemeld die door antitumoractiviteit een remming van kankergroei kunnen
veroorzaken. De belangrijkste bioactieve
inhoudsstoffen hiervoor zijn onder andere
lentinan, calcaelin, lectin, schyzophyllan,
illudin S, Hericium-polysacharide A en B,
psilocybine, krestin, hispolon, ganoderminezuur en laccase. Biologisch actieve polysachariden zijn gevonden in de vruchtlichamen, myceliumculturen en celculturen
van verschillende paddenstoelensoorten.
Diverse polysachariden, al dan niet als
onderdeel van een eiwitcomplex, vertonen
antitumoractiviteit. Ook het laten afsterven of verhinderen van woekering van cellen in carcinomen is gemeld bij studies met
extracten van veel paddenstoelensoorten.
Bij Auricularia auricula-judae werd er zowel
in vivo als in vitro een sterke en dosisafhankelijke remming van de groei van tumorcellen gevonden. Het α,β-glucaan-polysacharide uit A. polytricha vertoonde ook
een antitumoractiviteit. Het ging hier om in
vitro-testen op muizen.
Ganoderma lucidum draagt bij aan de remming van kankercellen bij borstkanker,
onder andere door de vermindering van
de groei en de uitzaaiing van bepaalde
kankercellen wat in in vitro-proeven toe te
schrijven lijkt aan de triterpeen ganoderminezuur. In vitro werd er antitumoractiviteit bij muizencellen met lymfocytenleukemie gevonden. Triterpeenextracten van G.
lucidum hadden bij muizen een significant
effect op dikkedarmtumoren.
Polysachariden uit Lentinula edodes lieten
antikankerwerking zien in humane cellijnen
van dikkedarmkanker. Een behandeling met
lentinan is effectief in combinatie met chemotherapie bij patiënten met maagkanker,
met als resultaat een langere levensduur en
een verbeterde kwaliteit van leven.
Het ethanolextract van Lentinus sajor-caju
had toxische en teratogene effecten op zich
ontwikkelende embryo’s van het zebravisje (Danio rerio), en deze paddenstoelensoort biedt daarom perspectieven voor de
ontwikkeling van antikankermedicijnen.
Een waterextract met polysachariden
uit Pleurotus ostreatus had antikanker- en
immuunmodulerende effecten op cellijnen van dikkedarmkanker. Ook extracten
van Trametes versicolor remmen de groei
van verschillende kankercellijnen. Zowel in
vivo als in vitro remden de polysachariden
uit T. versicolor de proliferatie van humane
leverkankercellijnen. Het gaat hierbij met
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name om PSK (polysacharopeptide-K, ook
wel bekend als Krestin) en PSP (polysacharopeptiden). Methanolextracten lieten
zowel in vivo als in vitro een sterke werking
tegen melanomen zien, zowel door remming van de groei als door een directe
cytotoxische werking. Wateroplosbare
polysachariden uit de vruchtlichamen van
T. orientalis lieten in vivo antitumoractiviteit
zien bij muizen doordat het afweersysteem werd gestimuleerd.
Anti-inflammatoire activiteit
De in vitro geteste werking van paddenstoelen bij ontstekingen berust onder
andere op de aanwezigheid van (onoplosbare) polysachariden. Een voorbeeld hiervan is pleuran, dat aanwezig is in verschillende oesterzwammen (Pleurotes spp.).
Ook Cantharellus cibarius en Ganoderma
lucidum lieten in in vitro-onderzoek een
ontstekingsremmende werking zien. Het
in Lentinula edodes aanwezige lentinan liet
in vitro een significante anti-inflammatoire
activiteit zien bij ontstekingsziekten van
het spijsverteringskanaal zoals de ziekte
van Crohn.
Antioxidatieve activiteit
In veel studies is met behulp van in vitro-experimenten de antioxidatieve werking van
paddenstoelen aangetoond, onder andere
vanwege aanwezige polyfenolen, β-caroteen en ascorbinezuur. Polysachariden in
eetbare paddenstoelen hebben vaak een
potente antioxidatieve werking en zouden
zo mogelijk ook tumoren en zweren in het
maagdarmstelsel kunnen remmen.
Bij Lentinula edodes en Pleurotus ostreatus
is de antioxidatieve werking van de polysachariden aangetoond in waterextracten.
Ook in een zure of juist basische oplossing
vertoonden de polysachariden uit L. edodes deze activiteit.
Ook de in P. sajor-casu aanwezige polysachariden zorgen voor een verhoogde
antioxidatieve activiteit.
Triterpeenextracten uit Ganoderma lucidum verhoogden bij muizen de activiteit
van bepaalde antioxidatieve enzymen,
waardoor de door straling veroorzaakte
oxidatieve DNA-schade werd beperkt.
Ook bij Tremella fuciformis liet een polysacharide-extract in vitro een duidelijke
antioxidatieve activiteit zien. Daarbij bleek
dat een basisch extract een hogere activiteit vertoonde dan een waterextract.
Antimicrobiële activiteit
Paddenstoelen kunnen als een natuurlijke
bron van antibiotica worden beschouwd
en diverse soorten worden gebruikt tegen
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humane pathogenen en om het immuunsysteem te activeren. Stoffen met een antimicrobiële werking zijn geïsoleerd uit door
paddenstoelen uitgescheiden vocht. Deze
stoffen met een antibacteriële of antischimmelwerking hebben paddenstoelen nodig
om in hun natuurlijke omgeving te kunnen overleven. Voorbeelden hiervan zijn
lentinamicin en lentin, beide aanwezig in
Lentinula edodes met een antibacteriële
resp. antischimmelwerking. Extracten van
L. edodes bleken in vitro de groei van Micrococcus luteus en Bacillus cereus te remmen.
Extracten van Ganoderma lucidum waren
eveneens in vitro effectief tegen Enterococcus faecalis.
Een Pleurotus ostreatus-extract liet een
groeiremmend effect op Staphylococcus
aureus zien. Een ethanolextract van P. florida vertoonde in vitro een antimicrobiële
werking tegen S. aureus, Escherichia coli,
Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa
en Serretia marcescens.
Vloeistofculturen van Cantharellus cibarius
lieten in vitro antimicrobiële activiteit zien
tegen multiresistente stammen van Grampositieve en -negatieve bacteriën en tegen
Candida-schimmels. Extracten van C. cibarius vertoonden een breed werkend spectrum, onder andere tegen E. coli, Enterobacter aerogenes, Bacillus cereus, B. subtilis, B.
brevis en Listeria monocytgenes.
Het methanolextract van het vruchtlichaam van Trametes versicolor had een
sterke antibacteriële werking tegen S.
aureus en P. aeruginosa. Daarnaast vertoonde het een antischimmelwerking op
Aspergillus niger en A. fumigatus.
Overige bioactiviteit
Sharma et al. geven naast de vier besproken activiteiten ook informatie over andere

AFBEELDIN G 1 | Gewone oesterzwam (Pleurotus ostreatus).
Foto WikiCC Jean-Pol Grandmont

farmacologische activiteiten die in tabel 1
worden genoemd. Zo heeft het in Lentinula
edodes aanwezige lentinan immuunmodulerende effecten in celculturen. Ook het
β-glucaan uit Pleurotus sajor-caju heeft in
waterige extracten significante immuunmodulerende eigenschappen. In vivo werkten waterextracten van P. florida bij ratten
gunstig op leververgiftiging door thioacetamide. De polysachariden uit Tremella
fuciformis gingen bij in vivo-experimenten
veroudering van hersen- en levercellen
tegen. Het in T. mesenterica aanwezige glucuronoxylomannaan (GX) had bij muizen
met diabetes een significante hypoglycemische activiteit. Ook zorgde GX ervoor
dat het effect van een verhoging van de
bloedsuikerspiegel werd afgezwakt.

OVERIGE EIGENSCHAPPEN
Ter aanvulling op de besproken farmacologische activiteit volgt hieronder een korte
beschrijving van overige eigenschappen
van een aantal besproken paddenstoelensoorten. Daarbij gaat het onder andere om
eigenschappen die een raakvlak hebben
met fytotherapie.
Auricularia is een houtschimmel met een
hoog eiwitgehalte. Echt judasoor (A. auricula-judae) wordt over de hele wereld
geteeld. Boomoor (A. polytricha) komt
vooral voor in China en andere Aziatische
landen. Cantharellus wordt geteeld in
Europa, Azië, Afrika en het noordelijke deel
van de VS. Cantharel of hanenkam (C. cibarius) bevat veel gunstige fytochemische
stoffen, waaronder carotenoïden, fenolen
en sterolen zoals ergosterol, cerevisterol en
β-sitosterol. Ganoderma is een houtschimmel met in totaal tachtig soorten, waar-

van vele in tropische regio’s voorkomen.
In totaal zijn er van dit geslacht zo’n vierhonderd bioactieve stoffen bekend, zoals
triterpenen, polysachariden, nucleotiden,
sterolen en eiwitten. Deze soorten komen
vooral voor in China, India, Japan en andere
Aziatische landen. Zo is de gesteelde lakzwam (G. lucidum), ook bekend als reishi,
daar een veelgebruikt volksgeneesmiddel.
De circa veertig soorten Lentinus zijn
wereldwijd bekend en zijn commercieel
van belang. Het zijn houtschimmels en
ze bevatten veel eiwitten, vetten, mineralen en vitaminen. Shiitake (L. edodes)
wordt beschouwd als de op een na meest
geteelde paddenstoel. In het wild groeit
deze soort in de gematigde streken van
Aziatische landen zoals China en Japan.
Biologisch actieve stoffen uit L. edodes
zijn onder meer lentinan, lentinamicin,
eritadine, lentin, lectin en lentisyne. De
gedroogde paddenstoel bevat koolhydraten (58-60%), eiwitten (20-23%), vezels
(9-10%) en vetten (3-4%). L. sajor-caju
groeit tijdens het regenseizoen van nature
op omgevallen bomen. Ook L. squarrosulus
groeit op dood hout. Het mycelium (schimmeldraden) heeft een bioactieve werking
en bevat eiwitten (57,6%), vetten (0,5%),
magnesium (0,4%) en kalium (3,8%) en
vitamine B (0,2%).
De eetbare soorten van Pleurotus, waaronder de gewone oesterzwam (P. ostreatus),
worden over de hele wereld geteeld. De
oesterzwam is erg populair, onder andere
vanwege de hoge voedingswaarde en de
hoeveelheid bioactieve stoffen met therapeutische effecten. Bioactieve metabolieten uit het vruchtlichaam van P. ostreatus
zijn onder meer bepaalde vetzuren, fenolische verbindingen, nucleotiden en alkaloïden. P. florida is een eiwitrijke paddenstoel met een aangename geur en smaak.
Bioactieve stoffen van deze paddenstoel
zijn onder andere ergosterol, ergosterolperoxide en cerevisterol. De vruchtlichamen van de grijze oesterzwam (P. sajorcaju) bevatten voedingsvezels, β-glucaan,
vitamine B en vitamine D. Tevens is deze
soort rijk aan eiwitten, aminozuren, en de
vitamines B1, B2 en C. Daarnaast is deze
paddenstoel ook nog rijk aan calcium, ijzer
en magnesium.
Van het geslacht Trametes (voorheen Coriolus) wordt het gewoon elfenbankje (T.
versicolor) gebruikt zowel in de traditionele geneeskunde als in de moderne klinische praktijk. In chloroformextracten
van deze paddenstoelen zit onder andere

ergosterol, ergosterolperoxide, betuline
en betulinezuur. T. pubescens is een traditioneel medicijn in veel Aziatische landen.
Ook T. orientalis is wijd verspreid in Aziatische landen zoals China en Japan en wordt
gebruikt als Chinees medicijn tegen longziekten zoals tuberculose, longontsteking,
bronchitis en hoest. Deze paddenstoelen
bevatten veel polysachariden zoals galactose, glucose, mannose en arabinose.
Er zijn meer dan honderd Tremella-soorten over de hele wereld. De medicinale
eigenschappen berusten vooral op de aanwezigheid van het polysacharide glucuronoxylomannaan in het vruchtlichaam en
mycelium. De gele trilzwam (T. mesenterica)
wordt traditioneel gebruikt bij kanker en
aandoeningen van de luchtwegen.

NADER ONDERZOEK
Sharma et al. sluiten hun artikel af met de
conclusie dat medicinale paddenstoelen
ook vaak specifiek worden geteeld voor de
farmaceutische industrie in hun zoektocht
naar geneesmiddelen en de ontwikkeling
daarvan. Daarbij berust bij alle geneesmiddelen die tot nu toe uit paddenstoelen
zijn ontwikkeld, de werking voornamelijk
op de aanwezige polysachariden met een
hoog molecuulgewicht (tussen 100.000
en 500.000 Da). Dergelijk grote moleculen
kunnen niet via synthetische weg worden
verkregen. Ook stellen de onderzoekers
dat van veel medicinale paddenstoelen
het exacte werkingsmechanisme van de
diverse inhoudsstoffen nog niet bekend is.
Daarnaast vragen de verschillende functies van de meervoudig biologisch actieve
stoffen en de biosynthese van deze stoffen
nog om verder onderzoek. Tot slot pleiten
Sharma et al. ook voor meer onderzoek
naar de geneeskrachtige potentie van wilde
paddenstoelen.
		
Ir. A S. (Sophieke) Nijhuis-Bouma studeerde tuinbouwplantenteelt en plantenveredeling aan de toenmalige
Landbouwhogeschool in Wageningen. Ze publiceerde
van 1982 tot 1989 in diverse vakbladen over de veredeling van houtige siergewassen. Van 1999-2015 was ze
lid van de Kruidentuincommissie van het Nederlands
Openluchtmuseum; vanaf 2009 tevens secretaris.
Ook is ze sinds 2014 lid van de redactie van dit tijdschrift.
REFERENTIE | [1] Sharma D. et al. Review on phytochemistry and pharmacology of medicinal as well as poisonous
mushrooms. Mini Rev Med Chem 2018;18(13):1095-1109.

AFBEELDIN G 2 | Shiitake (Lentinula edodes). Foto WikiCC Frankenstoen
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Paddenstoelen
als prebiotica
MAAIKE VAN KREGTEN | Recent onderzoek heeft een verband aangetoond tussen darmflora en de behandeling van verschillende aandoeningen. Prebiotica stimuleren de groei van probiotische bacteriën in de darm en moduleren hiermee de
samenstelling van de darmflora, waardoor het immuunsysteem wordt ondersteund. Paddenstoelen lijken een interessante bron van prebiotica te zijn: het verband tussen dieet, darmflora en gezondheid is tot nu toe aangetoond in
diermodellen. Met deze review willen Jayachandran et al. de gezondheidsbevorderende effecten van bepaalde eetbare
paddenstoelen op de darmflora in kaart brengen. Achtereenvolgens bespreken zij Ganoderma lucidium, Inonotus obliquus, Trametes versicolor, Agaricus bisporus, Lentinula edodes en Pleurotus spp.

Een verstoorde darmflora kan bijdragen
aan het ontstaan van verschillende metabole ontregelingen, wat kan leiden tot bijvoorbeeld ontstekingen in de darm, lever
en hersenen. Uit onderzoek blijkt dat prebiotica de samenstelling van de humane
darmflora positief kunnen beïnvloeden en
daardoor verschillende ziektes zoals diabetes, obesitas en kanker kunnen afzwakken.
Prebiotica zijn voedingsingrediënten die
de groei van nuttige darmflora stimuleren. Ze kunnen de uitgroei van potentiële
ziekteverwekkers remmen door de groei

van probiotische bacteriën in de darm te
bevorderen. Hierdoor is het immuunsysteem beter in staat om weerstand te bieden aan mogelijke ziekteverwekkers.
De darmflora ontleent haar voedingsstoffen grotendeels aan sachariden (koolhydraten) uit voeding. Vooral niet-verteerbare polysachariden en vezels blijken een
prebiotische werking te hebben. Paddenstoelen worden als een potentiële bron
van prebiotica beschouwd omdat ze verschillende niet-verteerbare polysachariden bevatten, zoals chitine, hemicellulose,
mannanen, glucanen, galactanen en xylanen. Deze verbindingen zouden mogelijk de
groei van probiotische bacteriën in de darm dusdanig kunnen bevorderen dat daarmee
de groei van ziekteverwekkers
geremd zou worden.

GANODERMA
LUCIDIUM - GESTEELDE
LAKZWAM, REISHI
Reishi is rijk aan polysachariden, terpenoïden en (poly)
fenolen. Het specifieke type
polysacharide dat aanwezig is,
is het β-D-glucaan-polysacharide. Daarnaast bevat deze
paddenstoel de polysachariden A, B en C.

AFBEELDIN G 1 | Berkenweerschijnzwam (Inonotus obliquus)
Foto www.bomenbieb.nl
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Suppletie met G. lucidum
polysacharide-stam S3 (GLPS3)
verhoogde het aantal nuttige
bacteriën zoals Lactobacillus,
Roseburia en Lachnospiraceae
in de darmen. GLPS3 remt pancreatitis door regulering van

de darmflora. Gefermenteerd reishi-extract verhoogt ook het aantal nuttige Bifido-bacteriën. Reishi vermindert obesitas in
muizen door de samenstelling van de darmflora te moduleren. Het maakt niet alleen
darmdysbiose ongedaan, zoals blijkt uit een
verminderde Firmicutes-Bacteroidetes-verhouding en het aantal endotoxinedragende
proteobacteriën, maar heeft ook een effect
op de darmbarrière en verlaagt de kans op
endotoxemie. De resultaten bevestigen dat
reishi kan worden gebruikt als een prebioticum om darmdysbiose en obesitasgerelateerde metabole stoornissen te voorkomen
bij personen met zwaar overgewicht, aldus
Jayachandran et al.

INONOTUS OBLIQUUS - BERKENWEERSCHIJNZWAM, CHAGA
Berkenweerschijnzwam wordt van oudsher gekookt om een thee te maken die
gebruikt wordt om een scala aan aandoeningen te behandelen, waaronder
kankers, virale en bacteriële infecties en
maagdarmstoornissen. De belangrijkste
bestanddelen zijn betulinezuurderivaten
en melanoglucaancomplexen. Het is een
veelbelovend middel bij de behandeling
van colonkanker. De biologische activiteit
van de berkenweerschijnzwam is voornamelijk te danken aan de aanwezigheid van
verscheidene polysachariden die veranderingen in de darmflora induceren waardoor
een gezond(er) bacterieel profiel ontstaat.

TRAMETES VERSICOLOR (SYN:
CORIOLUS VERSICOLOR) GEWOON ELFENBANKJE
Het elfenbankje is ook rijk aan polysachariden en wordt traditioneel gebruikt bij de
behandeling van kanker, aids en sommige

AFBEELDIN G 2 | Champignon (Agaricus bisporus). Foto mykoweb.com

schimmelinfecties. Een van de belangrijkste polysachariden uit het elfenbankje is
het polysacharopeptide (PSP). PSP heeft
een gunstig effect op Bifidobacterium spp.
en Lactobacillus spp. en daarmee op het
microbioom in de darm. Een ander klinisch
onderzoek toonde aan dat PSP de microbioomsamenstelling reguleerde door
gastheerreacties op te wekken, die op hun
beurt het microbioom reguleren.

AGARICUS BISPORUS
- CHAMPIGNON
Champignons verhogen de microbiële
darmdiversiteit en versnellen het herstel
van een infectie met Citrobacter rodentium
bij muizen. In een onderzoek stimuleerden
champignons een lokale ontstekingsreactie, de productie van catecholamines en
hun metabolieten en veranderden ze de
samenstelling van de darmflora.
Waarschijnlijk stimuleren champignons
het aangeboren immuunsysteem en hebben ze invloed op de samenstelling van
de darmflora. De gezondheid van het
maagdarmkanaal verbetert doordat de
schade, die optreedt na een verwonding of
infectie, beperkt blijft. Paddenstoelen lijken ook de antioxidatieve status te kunnen
verbeteren via bepaalde verschuivingen
in het microbioom. In een onderzoek met
kalkoenkuikens bleek het eten van champignons de samenstelling, prestaties en
morfologie van de darmflora, de antioxidantspiegels en de antioxidatieve activiteit
te verbeteren. Bovendien verhogen cham-

pignons het aantal melkzuurproducerende bacteriën significant en verbeteren
ze de algehele conditie van de darm.

ANDERE STUDIES
Een polysacharide die is afgeleid van shiitake (Lentinula edodes) verandert de darmflora, met name in de dikke darm en de
blindedarm. Het vermindert de verhouding
tussen Firmicutes en Bacteroidetes, verhoogt
het aantal Bacteroidia en Bacteroidaceae en
verlaagt het aantal Bacilli, Betaproteobacteria, Lactobacillaceae en Alcaligenaceae.
Gewone oesterzwam (Pleurotus ostreatus), P.
sajor-caju (synoniem van Lentinus sajor-caju)
en P. abalonus lijken een bifidogeen effect
te hebben: deze paddenstoelen stimuleren
de groei van de voor de darmgezondheid
gunstige bacteriesoorten: Bifidobacterium
bifidum, B. breve, B. animalis en B. longum.

bestudeerd. Toekomstig onderzoek zou
meer kennis kunnen toevoegen aan het
bestaande idee dat bepaalde paddenstoelen een positief effect hebben op de
regulering van de darmflora, en daarmee
op onze gezondheid.
		
Drs. M. (Maaike) van Kregten studeerde Taal- en Cultuurstudies met de hoofdrichting Latijns-Amerika Studies
aan de Universiteit van Utrecht en fytotherapie bij Herba
Sanitas. Zij is fytotherapeut en redactielid van dit tijdschrift. Reacties naar: m.vankregten@yahoo.com.
Met dank aan Eric van Kregten, arts-microbioloog (niet
meer praktiserend) voor waardevolle adviezen.
REFERENTIE | Jayachandran et al. A critical review on
health promoting benefits of edible mushrooms through
gut microbiota. Int J Mol Sci 2017;18:1934.

CONCLUSIE
De aanwezige micro-organismen in de
darm spelen een belangrijke rol bij de
gezondheid van onder andere het spijsverteringsstelsel en hebben invloed op
het immuunsysteem. Hierdoor kunnen
ze ondersteuning bieden bij het bestrijden van bepaalde ziekten en aandoeningen. Paddenstoelen kunnen fungeren als
immunomodulerende middelen en met
name de aanwezige polysachariden spelen
hier een belangrijke rol in.
Tot nu toe is de regulatie van de darmflora door paddenstoelen onvoldoende
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Droge,
branderige of
vermoeide ogen?

OOGDRUPPELS EXTRA
INTENSIEF
HELPT
✓ Met Euphrasia en hyaluronan van plantaardige oorsprong
✓ Geschikt voor contactlensdragers en gevoelige ogen
✓ Geen conserveringsmiddelen
✓ 6 maanden houdbaar na opening
Meer weten? www.avogel.nl/oogdruppels
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AFBEELDIN G | Mycorrhiza en dennenwortel in een rhizotron. Foto George Barron

Ondergronds gezwam
THEA VAN HOOF | Bepaalde paddenstoelen hebben een medicinale werking, maar fungi spelen daarnaast nog een minder
zichtbare rol in de fytotherapie. In de bodem kunnen we grote kluwens schimmeldraden rond de wortels van gezonde
planten aantreffen. Deze schimmels zorgen niet voor schadelijke ziekten, maar vormen juist een symbiont. Om te
overleven heeft een plant naast zonlicht ook water en mineralen nodig die met behulp van het wortelstelsel worden
opgenomen uit de bodem.

De symbiose tussen een bodemschimmel en de wortels van een
plant maakt de opname van water en mineralen vaak vele malen
efficiënter. Deze mycorrhizale schimmels kunnen niet overleven
zonder een plant die koolstof levert in de vorm van suikers. Tegelijkertijd kunnen veel planten ook niet overleven zonder schimmels.
Mycorrhizale schimmels vergroten het worteloppervlak van de
plant met een factor 700 tot 1000 en beschermen de plant daarnaast tegen ziekten en schadelijke insecten [1] . Zo zijn er voorbeelden van fungi die in staat zijn nematoden te vangen en te verteren
[2] . Schimmels leveren ook vaak voedingsstoffen aan planten, zoals
fosfaat, zink, ijzer, koper, calcium, magnesium en mangaan. Om
deze mineralen opneembaar te maken, produceert een schimmel
chelatoren waaraan de voedingsstoffen worden gebonden. Hierdoor worden ze ook beter opneembaar voor de plant.

SYMBIOSE MET SCHIMMELS OF BACTERIËN
Een plant gaat vaak een symbiotische relatie aan met meerdere
schimmels tegelijk, en elke schimmel kan met wel twintig planten
een verbinding aangaan. Van alle plantensoorten vormt 96% een

symbiose met bodemschimmels, maar er zijn ook planten die hun
niche hebben gevonden door juist géén symbiose met een schimmel aan te gaan. Van enkele planten, zoals brandnetel, rabarber,
boekweit, paardenbloem en postelein, is bekend dat ze een
symbiose met bacteriën in plaats van met schimmels aangaan.
Bepaalde planten uit de amarantenfamilie (Amarantaceae), zoals
bieten, snijbiet, quinoa en spinazie (maar niet de amarant), zijn ook
niet-mycorrhizaal. De planten uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae) werken samen met actinobacteriën om mycorrhizale
schimmels juist op afstand te houden. Actinobacteriën komen in
grote hoeveelheden voor in hete compost, dus dit type compost
is zeer geschikt voor de kruisbloemenfamilie. Voor mycorrhizale
planten is koude (wormen)compost beter [1] .

ROL VAN MICRO-ORGANISMEN IN DE BODEM
Zonder de symbiose met bodemschimmels kunnen planten veel
minder water en mineralen uit de bodem opnemen, wat vanzelfsprekend gevolgen heeft voor de samenstelling van de plant. Om
voedzame voedingsgewassen en werkzame medicinale planten
Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 32e jaargang, nr. 1, 2019
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te telen, is aandacht voor het bodemleven essentieel. De schimmeldraden zijn kwetsbaar en raken beschadigd bij elke bodembewerking, evenals bij het gebruik van kunstmest en pesticiden en
het verdichten van de bodem met zware machines [1] .
Onderzoek naar de rol van micro-organismen in de bodem voor
de teelt van voedingsgewassen staat nu volop in de belangstelling. Helaas zijn er, behalve bij een aantal boomsoorten en enkele
orchideeën, weinig effectieve plant-schimmelcombinaties (inclusief de schimmelsoort) bekend. Toch brengen commerciële partijen producten op de markt om het bodemleven te bevorderen,
waarbij naast bacteriën ook schimmels beschikbaar komen. Men
hoopt met dergelijke producten de gezondheid en opbrengst van
voedingsgewassen te verbeteren en de afhankelijkheid van kunstmest en pesticiden te verminderen. Onafhankelijk onderzoek naar
de resultaten is niet beschikbaar.
Op het gebied van medicinale en aromatische planten zijn verschillende onderzoeken gedaan. Zo toonden Toussaint et al. in
2007 aan dat de gehaltes van de antioxidanten rosmarinezuur
en caffeïnezuur in basilicum (Ocimum basilicum L.) significant
hoger zijn indien de planten worden geïnoculeerd met mycorrhiza [3] . Een recenter voorbeeld (2015) betreft een toename

van de gehaltes van fenolen en tannines en de antioxidatieve
activiteit in Valeriana jatamansi Jones na inoculatie met mycorrhiza [4] . De rol van mycorrhizale fungi op het gehalte aan etherische oliën in diverse soorten binnen de lipbloemenfamilie
(Lamiaceae) is al vaker onderwerp van onderzoek geweest [5] .
Het lijkt mogelijk de samenstelling en concentraties van etherische oliën in een plant gericht te beïnvloeden door specifieke
mycorrhiza toe te passen. Gezien de complexiteit van de interacties tussen planten en micro-organismen in vivo in de bodem, is
succes bij dergelijke toepassingen echter niet gegarandeerd.
		
Thea van Hoof is natuurgeneeskundige en teelt professioneel kruiden. Reacties naar:
info@betula-kruiden.eu
REFERENTIES | [1] Smith S. et al. Mycorrhizal symbiosis. Academic Press, Londen 2008.
[2] Stirling G. Biological control of plant-parasitic nematodes. Biological Crop Protection
Pty. Ltd, Australia 2014: sectie III-5. [3]Toussaint J et al. Arbuscular mycorrhizal fungi

can induce the production of phytochemicals in sweet basil irrespective of phosphorus
nutrition. Mycorrhiza 2007;17(4):291-297. [4] Jugran A. et al. The effect of inoculation
with mycorrhiza: AM on growth, phenolics, tannins, phenolic composition and antioxidant activity in Valeriana jatamansi Jones. J Soil Sci Plant Nutr 2015;15(4):10361049. [5] Tarraf W et al. Effects of mycorrhiza on growth and essential oil production in
selected aromatic plants. Ital J Agron 2015;10(3):160-62.

Stoppen met roken met
behulp van psilocybine?
KORT BERICHT | MAAIKE VAN KREGTEN | De Johns Hopkins Universiteit
(Baltimore, VS) doet al langere tijd onderzoek naar de therapeutische effecten van psychedelica, onder andere bij verslavingen.
Zo ook naar psilocybine, dat onder andere voorkomt in Psilocybe
spp. en dat een hallucinogeen effect heeft. In een vervolgstudie
die terugblikt op een voorgaand onderzoek, bestudeerden Noorani et al. (2018) de effectiviteit van het gebruik van psilocybine
bij het stoppen met roken. Ze interviewden deelnemers aan een
eerder onderzoek en vroegen naar hun ervaringen. De interviews
vonden gemiddeld dertig maanden na de eerste dosis psilocybine
plaats.
Vijftien rokers die al vaker hadden geprobeerd om te stoppen met
roken, gebruikten gecontroleerd en onder begeleiding psilocybine. Van te voren kregen ze onder andere cognitieve gedragstherapie en werden ze voorbereid op het gebruik van psilocybine. De
eerste oraal toegediende dosis was matig (0,29 mg/kg lichaamsgewicht). De deelnemers werden geïnstrueerd om hun aandacht
naar binnen te keren en zich open te stellen. In de tien weken
daarna waren er wekelijkse bijeenkomsten om over hun ervaringen te spreken en ter ondersteuning van het stoppen. Een tweede
dosis was hoger (0,43 mg/kg) en werd twee weken na de eerste
gegeven. De derde, hoogste dosis werd acht weken na de eerste
gegeven (deze dosis werd niet vermeld).
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Negen personen waren na twaalf maanden nog steeds gestopt
en een deelnemer rookt alleen af en toe op feestjes. Ze gaven aan
dat de ervaringen die ze tijdens de psilocybinesessies hadden
van grote invloed zijn geweest op het stoppen met roken. Vooral
omdat ze een dieper inzicht kregen in zichzelf en hun rookgedrag, waardoor hun behoefte om te roken afnam. Ze ervoeren
de afkickverschijnselen minder hevig dan bij eerdere stoppogingen. Ze voelden zich meer verbonden met zichzelf en anderen en
ervoeren blijvende, positieve veranderingen zoals een toegenomen waardering voor esthetiek en verhoogd altruïsme en sociaal
gedrag. De begeleiding die de deelnemers kregen, zagen zij als
een belangrijke bijkomende factor. Uiteindelijk was het stoppen met roken volgens de deelnemers minder belangrijk dan de
inzichten die ze door psilocybine hebben gehad [1] .
Het slagingspercentage voor het stoppen met roken bij deze
aanpak is erg groot is gebleken, namelijk 60%. De effectiviteit
van nu bekende, veelgebruikte middelen ligt rond 6 tot 30% [2] .
Omdat bij dit onderzoek echter een controlegroep ontbrak, heeft
deze studie niet duidelijk gemaakt wat hierin de bijdrage van
psilocybine was en wat het resultaat was van de zeer intensieve
begeleiding van de deelnemers aan het experiment.
REFERENTIES | [1] Noorani et al. Psychedelic therapy for smoking cessation: Qualitative analysis
of participant accounts. J Psychopharmacol 2018;32(7):756-769. [2] Keuzetabel stoppen met
roken; 2018. Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 28-11-2018.

Verslag NVF-congres 2018

THEA VAN HOOF, LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE, NADET SOMERS | Het NVF-congres Natural products: evidence-based effectiveness,
solutions for the future werd op 3 en 4 oktober 2018 gehouden in samenwerking met NBI International. Het vond
plaats tijdens de jaarlijkse Medicinal and Aromatic Plants Expo (MAP-Expo) in het Beursgebouw Eindhoven. Tien
sprekers uit zes verschillende landen waren uitgenodigd om invulling te geven aan het congres. De congresdeelnemers vormden eveneens een internationaal gezelschap. Prof. dr. Rob Verpoorte van het Natural Products
Laboratory van de Universiteit Leiden was medeorganisator en trad beide dagen op als dagvoorzitter.

Prof. dr. Rob Verpoorte opende het congres met een geanimeerd betoog over
zijn visie op fytotherapie in de 21e eeuw.
Hij ziet een groeiende behoefte ontstaan
aan gepersonaliseerde geneeskunde,
waarbij meerdere klachten tegelijk kunnen
worden behandeld met zo min mogelijk
medicatie. Daarom kan het interessant
zijn om opnieuw naar traditionele kennis
te gaan kijken. Verpoorte stond stil bij het
belang en de waarde van medicinale planten en de traditionele kennis daarover als
bron of voorbeeld om via een gepersonaliseerde, multitarget-behandeling met een
combinatie van middelen en methoden
te komen tot herstel van homeostase, en
niet zozeer tot bestrijding van een bepaald
symptoom. Terugkeer naar een situatie
van homeostase zou, naar mening van
Verpoorte, het doel moeten zijn van elk
medisch ingrijpen.
Met de introductie van de systeembiologie beschikken we over nieuwe hulpmiddelen om het hele systeem te bestuderen
waarbij we gebruik kunnen maken van de
‘omics’-onderzoeksgebieden, samen met
fysiologische en farmacologische hulpmiddelen. We kunnen de resultaten van onderzoek analyseren met allerhande nieuwe
algoritmen en daardoor komen tot nieuwe
hypothesen, die vervolgens getest kunnen
worden in de klassieke, door hypothesen
aangedreven wetenschap. Verpoorte gaf
aan dat we in een opwindend tijdperk leven
en schetste een paradigmaverschuiving
waarbij de systeembiologie als wetenschappelijke onderzoeksmethode helpt om
tot nieuwe, evidence-based toepassingen te
komen van traditionele medicinale planten
en combinaties daarvan. Een verschuiving
van single target-aanpak en enkelvoudige
farmacologische stof naar multitarget-aanpak en synergie van meerdere stoffen.

Dr. Erwin Zoetendal, assistent professor
van het Laboratorium voor Microbiologie
van Wageningen University & Research,
verschafte inzicht in de systeembiologie en liet zien hoe die ons helpt om het
microbioom van het spijsverteringskanaal
in al zijn complexiteit beter te begrijpen.
Hoewel Zoetendal even aanstipte dat de
darmflora een belangrijke rol speelt voor
het metaboliseren van bepaalde plantenstoffen tot actieve, werkzame verbindingen, werd dit niet verder behandeld.
Meer fundamenteel onderzoek naar het
fenomeen synergie werd toegelicht door
dr. Gudrun Merzenich, doctor in de hematologie en oncologie van de Uniklinik
Bonn. Merzenich is hoofd van de werkgroep Synergy Research and Experimental
Medicine. De presentatie van Merzenich
ging over haar zoektocht naar methodes
voor het aantonen van de synergistische
werking van plantenpreparaten of van de
combinatie van gangbare geneesmiddelen en plantenextracten. Op dit moment
zijn er diverse rekenmodellen ontwikkeld
om de effecten van synergie te kwantificeren, maar het berekenen van synergie blijkt
veel gecompliceerder te zijn dan aanvankelijk verwacht. Merzenich noemde enkele
voorbeelden van onderzoeken waarbij de
synergistische werking van combinaties
van plantenextracten onderling en van
plantenextracten met reguliere medicatie
zijn onderzocht. Zo besprak zij het effect
van de combinatie van het plantaardige
complexmiddel STW5 met de maagzuurremmer omeprazol bij refluxoesofagitis en
de combinatie van antibiotica met plantenstoffen ter vermindering van antibioticaresistentie. Verder gaf zij als voorbeeld
onder andere een klinische studie naar de
effecten van tijm en klimop bij luchtwegaandoeningen en een studie naar de wer-

king van een combinatie van rozemarijn,
duizendguldenkruid en lavas bij patiënten
met een urineweginfectie.
Klinische studies op het gebied van combinaties van plantenextracten zijn schaars en
het kwantificeren van synergie is nog grotendeels een onontgonnen gebied. Merzenich is er echter van overtuigd dat we in de
toekomst naar multitargeting toe moeten
en fytotherapeutica kunnen daarin een
grote rol spelen. Ze sprak de hoop uit dat
het tot een ommezwaai in de regulering
zal komen wanneer nieuwe therapeutische inzichten worden ontwikkeld. Ook
verzekeringen zullen toe moeten naar een
andere benadering. Dus niet: wat zijn de
kosten van het medicijn, maar wat maakt
de patiënt beter?
Dr. Milen Georgiev is universitair hoofddocent van het Instituut voor Microbiologie
van de Bulgaarse Academy of Sciences,
en is tevens verbonden aan de University
of Agronomic Sciences and Veterinary
Medicine in Boekarest, Roemenië. Op de
Balkan, en meer specifiek in Bulgarije en
Roemenië, worden traditioneel ongeveer
770 verschillende plantensoorten gebruikt.
Bij hun onderzoek laten Georgiev en zijn
onderzoeksteams zich inspireren door
de volkskennis (sense knowledge) over
geneeskrachtige planten. Dit levert een
interessante basis voor onderzoek op. Het
onderzoek is voornamelijk gericht op pure,
geïsoleerde inhoudsstoffen van planten,
ten behoeve van de farmaceutische industrie. Dankzij moderne technieken als NMR
en metabolomics is het mogelijk de ontwikkeling van volkskennis naar een evidence-based benadering te versnellen.
Annabella Adade, medisch herborist (BSc.
Herbal Medicine) en lid van de Ghana Fed-
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Ghanese ziekenhuizen beide strategieën
te combineren.

Prof. Ioanna Chinou (met microfoon) beantwoordt vragen

Prof. dr. Rob Verpoorte

Dr. Anna Rita Bilia

eration of Traditional Medicine Practitioners Associations, presenteerde de lezing
van dr. Gustav Komlaga, hoofddocent en
farmacognostisch onderzoeker van de
Kwame Nkrumah University of Science and
Technology in Kumasi, Ghana, die wegens
visumproblemen niet aanwezig kon zijn.
Het gebruik van kruiden staat centraal in
Afrikaanse traditionele geneeswijzen. De
Afrikaanse overheid doet pogingen om
de kruidengeneeskunde te moderniseren en te reguleren. Zo bevat de Public
Health Act uit 2012 artikelen die de productie, registratie, promotie en verkoop
van kruidengeneesmiddelen reguleren.
Ook is er een ethische code opgesteld voor
de beoefenaars van traditionele kruidengeneeskunde. De kruidengeneeskunde
functioneert in Ghana naast en gescheiden
van de gangbare, allopatische medische
behandelingen. Adade pleit ervoor om in
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Gifty Amokwandoh, masterstudent farmacie aan de Universiteit van Leiden,
heeft onderzoek gedaan in Ghana naar de
behandelwijze van de daar meest voorkomende ziektes: hypertensie, diabetes en
artrose. De onderzochte kruiden tegen
hypertensie waren Theobroma cacao en
Lippia multiflora. De kruiden die bij diabetes worden toegepast zijn Momordica charantia, Moringa oleifera, Tetrapleura tetraptera en Bridelia ferrunginea. Kruiden tegen
artrose zijn Paullinia pinnata en Khaya senegalensis. Allereerst deed zij literatuuronderzoek naar deze kruiden. Van de gepubliceerde klinische studies van Momordica
charantia voerde Amokwandoh een
meta-analyse uit. Opvallend is dat in de
afrodiaspora vaak nog steeds overeenkomstige kruiden worden gebruikt, ook
al zijn de mensen inmiddels verspreid
geraakt over verschillende continenten.
Zo gebruiken Ghanezen in Zuid-Amerika
Lippia multiflora, Momordica charantia en
Quassia amara en Ghanezen in het Caribische gebied gebruiken Phyllanthus amarus,
Momordica charantia en Theobroma cacao.
Prof. dr. Jost Langhorst, leidinggevend
arts van het Centrum voor Integrale
Gastro-enterologie in het academisch ziekenhuis van de universiteit Duisburg, presenteerde de resultaten van zijn onderzoek
naar een combinatiepreparaat van kamille,
mirre en koffiebonenkool, dat al vijftig jaar
wordt gebruikt in Duitsland. Dit middel
wordt toegepast bij colitis ulcerosa. Het is
een mooie combinatie van verschillende
tradities: de keuze voor kamillebloemen
komt voort uit de Europese traditie, het
gebruik van mirre is bekend uit de Ayurvedische geneeskunde en de koffiekool
stamt uit Noord-Afrika. De mirre, dat wil
zeggen de hars van Commiphora myrrha
Engl., staat bekend om zijn anti-inflammatoire, spasmolytische en antimicrobiële
werking en het helpt de darmbarrière te
herstellen. De koffiekool wordt verkregen
door het sterk roosteren en vermalen van
groene koffiebonen. Dit is een middel waar
nog maar weinig cafeïne in zit en dat een
lange traditie in de behandeling van diarree heeft.
Langhorst en zijn team vergeleken het
effect van mesalazine, de gangbare onderhoudsbehandeling van colitis in remissie,
met behandeling met het kamille-mirre-koffiekoolpreparaat. Het onderzoek
vond plaats in twee medische centra, in
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Essen en Berlijn, met 97 proefpersonen.
Na twaalf maanden werd vastgesteld dat
in beide groepen ongeveer evenveel patiënten nog altijd in remissie waren en dat
beide behandelingen even veilig waren.
Na een follow-up van vijf jaar met de helft
van de deelnemers bleek dat ook na vijf
jaar het middel nog altijd veilig was en voor
een deel van de patiënten effectief. Een bijkomende positieve bevinding was dat bij
behandeling met het kruidenpreparaat de
productie van korteketenvetzuren (SCFA’s)
veel minder afnam in vergelijking met wat
gewoonlijk gebeurt tijdens een opvlamming van deze ziekte. Een tekort aan SCFA’s
word in verband gebracht met een verhoogd risico op coloncarcinoom.
De behandeling met het kamille-mirre-koffiepreparaat is in Duitsland inmiddels
opgenomen in het reguliere behandelprotocol. De effecten van ditzelfde middel
bij prikkelbaredarmsyndroom, de ziekte
van Crohn en actieve colitis ulcerosa zijn
onderwerp voor verder onderzoek.
Op de tweede dag van het congres gaf
dr. Anna Rita Bilia, universitair hoofddocent Pharmaceutical Technology aan het
Department of Pharmaceutical Sciences
in Florence, inzicht in de technische details
en veelbelovende toepassingsmogelijkheden van zogenaamde nanocarriers. Het
probleem van veel stoffen in medicinale
planten is dat ze vaak slecht worden opgenomen, snel afgebroken worden in het
lichaam, instabiel zijn bij warmte of licht of
dat ze het doelorgaan of de doelcellen niet
bereiken. Bilia ziet een grote toekomst voor
nanoformuleringen om deze obstakels
te kunnen overwinnen, zodat effectieve
fytotherapeutica ontwikkeld kunnen worden met een verbeterde fysisch-chemische stabiliteit en met een verbeterde en
doelgerichte of selectieve therapeutische
werking. Zij illustreerde dit aan de hand
van een aantal sprekende voorbeelden.
Zo bleek ‘nanocurcumin’ 5000 maal beter
opneembaar te zijn dan ‘gewoon’ curcumine. Ook bleek nanocurcumin de behandeling van psoriasis met het geneesmiddel
acitretine te verbeteren en verminderde de
hyperlipidemie als bijwerking. Ook studies
naar de verbeterde biologische beschikbaarheid van nanoformuleringen van
kuisboom (Vitex agnus castus), mariadistel
(Silybum marianum) en zaagpalm (Serenoa
repens) passeerden de revue.
Drs. Arielle Withaar, psychiater en psychotherapeut, gaf een boeiende inkijk
in hoe zij in haar praktijk in Hellendoorn

fytotherapie weet toe te passen binnen
de ruimte die daarvoor geboden wordt in
de richtlijnen voor psychiatrische zorg. In
haar ervaring kan het gebruik van kruidenpreparaten medicamenteuze behandeling
verbeteren of uitstellen. Withaar besprak
in een aantal casussen van patiënten met
depressie, angsten, agressief gedrag of
slaapproblemen de toegevoegde waarde
van extracten van rozenolie (vluchtige
olie van Rosa damascena), lavendelolie,
rozemarijn, sinaasappel, valeriaan, passiebloem, sint-janskruid en van combinaties van aardbeiblad met druivenblad
en vlierbloesem met salie. De combinatie
van vlierbloesem met salie werd ingezet
om overmatige transpiratie als hinderlijke
bijwerking van bepaalde medicatie te
verminderen.
Withaar loopt bij de keuze van fytoproducten vaak tegen het probleem aan dat
er nauwelijks fytotherapeutica als geneesmiddel geregistreerd zijn, maar dat ze
vaker in de handel zijn als voedingssupplement, met verschillende gehaltes en doses.
Ook kan het lastig zijn om de kwaliteit en
betrouwbaarheid van producten te beoordelen. Withaar sloot af met de boodschap
dat fytotherapie een plaats kan hebben in
de psychiatrische praktijk, maar dat meer
onderzoek nodig is.
Prof. dr. Renger F. Witkamp, hoogleraar
Voeding en Farmacologie aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum,
vertelde over het onderzoek naar Cannabis sativa L., een van de meest onderzochte medicinale planten. Cannabis is een
goed voorbeeld van een plant die de kloof
tussen traditionele en moderne geneeskunde overbrugt. Het onderzoek naar THC
((-)-trans-Δ9-tetrahydrocannabinol) en CBD
(cannabidiol) heeft mede geleid tot de ontdekking van het endocannabidoïde systeem (ECS). In de eerste twintig jaar na
deze ontdekking in 1990 lag de focus bij
farmacologisch onderzoek vooral op cannabinoïdreceptoren type 1 (CB 1) en type 2
(CB 2). Inmiddels is duidelijk geworden dat
het endocannabinoïdesysteem deel is van
een netwerk van voornamelijk op lipiden
gebaseerde endogene mediatoren, enzymen en receptoren, met vele verbindingen
en vertakkingen naar andere regulatiesystemen. Ook stoffen uit andere planten
dan cannabis blijken met dit ECS te kunnen
interacteren. Naast THC en CBD zijn er vele
andere interessante fytocannabinoïden
in cannabis te vinden, bijvoorbeeld cannabigerol (CBG), cannabichromeen (CBC),
Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV), canna-

bidivarin (CBDV) en enkele cannabinoïde
zuren, zoals Δ9-tetrahydrocannabinolzuur
(Δ9-THCA) en cannabidiolzuur (CBDA). De
voornaamste therapeutische toepassingsgebieden zijn multiple sclerose en andere
aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, pijn en ontstekingen. Tot slot lichtte
Witkamp enkele onderzoeken toe die
onder zijn leiding worden uitgevoerd naar
het prikkelbaredarmsyndroom en ontstekingsziekten van de darm.
Hoe de autoriteiten omgaan met de
paradigma-verschuiving in het bestuderen
van medicinale planten, kwam aan de orde
in de lezing van prof. Ioanna Chinou van het
Department of Pharmacognosy and Natural
Product Chemistry aan de Universiteit van
Athene.
Zoals bekend heeft de Herbal Medicinal
Products Committee van het European
Medicines Agency specifieke richtlijnen
opgesteld die bedoeld zijn om de karakteristieke eigenschappen van medicinale
planten te documenteren. Traditionele
kruidenmiddelen kunnen als traditioneel
kruidengeneesmiddel geregistreerd worden indien hun werkzaamheid plausibel
aangetoond kan worden op grond van
langdurig traditioneel gebruik, in plaats
van met klinische testen. Op deze manier
hoopt men de medische tradities in de
lidstaten van de EU te kunnen bewaren.
Het preparaat moet minimaal dertig jaar
in gebruik zijn in de EU, of vjftien jaar in de
EU en meer dan vijftien jaar daarbuiten.
Het middel moet gebruikt kunnen worden
zonder recept of supervisie door een medicus, en alleen oraal, door inhalatie of uitwendig worden toegediend. De veiligheid
van preparaten moet ook blijken uit goed
gedocumenteerd traditioneel gebruik, en
de oogst en verwerking van de planten
moeten grondig worden gedocumenteerd en gecontroleerd om de veiligheid te
waarborgen.
In veel gevallen is het lastig een onderscheid te maken tussen een traditioneel
kruidengeneesmiddel en een voedingssupplement. Om onderscheid te maken
tussen voedingssupplementen en medicamenten wordt het homeostasemodel
gebruikt: voedingssupplementen zijn
die stoffen die de normale fysiologische
homeostase ondersteunen, terwijl medicamenten hun fysiologische activiteit
hebben buiten de normale homeostase.
Chinou haalde een aantal voorbeelden aan
van mogelijke ongewenste effecten van
kruidenbehandelingen, en gaf veel voorbeelden van gebruik van kruiden uit het

V.l.n.r. Durk Meijer, Renger Witkamp, Rob Verpoorte, Arielle Withaar

Drs. Arielle Withaar

Prof. dr. Renger Witkamp

Middellandse Zeegebied, in het bijzonder
Griekenland. Ze besloot haar verhaal met
een pleidooi voor meer en beter onderwijs
in de farmacognosie.
De balans opmakend, kunnen we stellen
dat het een afwisselend en interessant congres was.
		
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). Th. (Thea) van Hoof is natuurgeneeskundige en teelt beroepsmatig kruiden. Contact: info@
betula-kruiden.eu. Drs. L.K. (Lan Kiauw) de Munck-Khoe
is afgestudeerd als apotheker, werkzaam bij Springfield
Nutraceuticals en redactielid van dit tijdschrift.
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In gesprek met
NVF-lid Marlies Engels

THEA VAN HOOF | Marlies Engels heeft een kruidenteeltbedrijf in Flevoland, direct buiten Lelystad. Hier teelt zij op een
hectare fijne zavelgrond vele verschillende kruiden, die ze droogt in een grote drooginstallatie op eigen terrein. Ook
verzamelt Marlies wilde kruiden in bossen en natuurgebieden in de omgeving. In totaal gaat er per jaar zo’n 600 kilogram aan gedroogde kruiden door haar handen; dat komt overeen met 6000 kilo verse kruiden. De gedroogde kruiden,
theemengsels en andere producten worden onder de merknaam De Polderkol in natuurvoedingswinkels door het
hele land verkocht. Bovendien staat Marlies met haar kruiden op markten en heeft ze een webshop.

Ik heb een opleiding in cultureel werk gedaan en ‘gewone’ baantjes gehad. Uiteindelijk begon ik in een volkstuintje wat kruiden
te kweken, ik droogde ze en maakte mengsels. Ik voelde meteen
dat dit was wat ik echt wilde doen: dit was zo leuk! Ik ging een
opleiding kruidengeneeskunde doen en heb vooral mezelf verder
geschoold.

« Wat betekent de NVF voor jou? »

AFBEELDIN G | Marlies Engels

Het terrein is ingedeeld in rechthoekige bedden. Marlies verontschuldigt zich ervoor dat het geen mooi aangelegde kruidentuin
is; bezoekers verwachten bij een ‘kruidentuin’ vaak een mooie
opzet en fraai aangelegde borders of juist verschillende planten
die door elkaar groeien. Maar dit is een productiebedrijf en de
inrichting is dus puur praktisch. Het is gericht op goede toegankelijkheid van de plantenbedden voor al het werk zoals zaaien, planten, wieden en tenslotte oogsten.

“ Ik heb een enorme waardering
voor wetenschappers. Tegelijkertijd
mag er wat meer geluisterd worden
naar praktijkervaring”
« Hoe ben je er toe gekomen om kruiden te gaan telen? »
Ik ben hier in de polder opgegroeid. Mijn vader behoorde tot de
eerste lichting biologische boeren en had hier een akkerbouwbedrijf. Van mijn twaalfde tot mijn achttiende woonde ik met mijn
ouders in een macrobiotische leefgemeenschap. In die tijd was ik
al erg geïnteresseerd in gezondheid: ik was de jongste deelnemer
aan informatieavonden en lezingen over macrobiotische voeding en gezondheid in de leefgemeenschap. Toen ik het ouderlijk
huis verliet, heb ik eerst een aantal jaren andere dingen gedaan.
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Ik vind het heel fijn om af en toe samen te komen met vakgenoten.
De NVF houdt mij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
Ik vind wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Zo kunnen we
fytotherapie op de kaart krijgen.
Ik heb een enorme waardering voor wetenschappers. Uit het universitaire onderzoek komt de informatie waar ik uit put. Als ik merk
dat iets werkt, zou het zo fijn zijn als iemand kan onderzoeken hoe
het werkt en waarom het werkt. Maar het zou ook wel goed zijn
als er wat meer geluisterd werd naar de praktijkervaringen met
kruiden. De mensen die, net als ik, in de praktijk met kruiden werken, mogen daar ook wel wat meer initiatief in nemen en naar de
wetenschappers toe stappen met onze ervaringen. Daarom noem
ik mijn bedrijf nog steeds De Polderkol. Oorspronkelijk was dat
begonnen als een grapje, maar inmiddels is de naam zo bekend
dat het lastig wordt om nog te veranderen. Bovendien voel ik vaak
nog steeds dat kruiden en kruidengeneeskunde niet serieus worden genomen. Soms lijkt het wel alsof ik, als ‘kruidenvrouw’ nog
steeds als een heks wordt gezien. Ik beschouw ‘De Polderkol’ nu
dan ook als een geuzennaam.

« Je hebt hier een prachtig bedrijf opgebouwd.
Heb je je droom verwezenlijkt? »
Het is fijn om op deze plek een tuinbouwbedrijf te hebben, ik tel
mijn zegeningen. De grond is heel vruchtbaar en schoon: mooie
zavelgrond, de beste grondsoort die we kennen. In de hele wijde
omgeving zijn er alleen maar biologische bedrijven, zodat ik met
een gerust hart bij de buren kan plukken, wanneer daar toevallig
iets groeit wat ik kan gebruiken. Ze kennen me en laten me weten
wanneer er iets interessants op hun land staat. Ook in natuurgebieden van de gemeente Lelystad pluk ik veel; daar heb ik goede
afspraken over gemaakt met de gemeente en Het Flevolandschap.
Vooral brandnetel en heermoes pluk ik in het wild. Deze twee kruiden vormen vaak de basis van mijn mengsels, maar omdat ze sterk

woekerend groeien, heb ik ze liever niet op mijn eigen land. Voor
de meeste mensen is dit echt onkruid.

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Skal.* Skal
vind ik erg belangrijk: als je gezondheidsbevorderende producten
maakt, moet je biologisch werken.

“Als je gezondheidsbevorderende producten
maakt, móet je wel biologisch werken.”
Mijn bedrijf loopt nu. Het begint zelfs al een beetje saai te worden: ik breng heel veel uren in mijn eentje in de tuin door. Bovendien merk ik dat het werk ook fysiek zwaarder begint te wegen. Ik
ben geen twintig meer en het herstel na inspanning gaat gewoon
niet meer zo snel. Mensen denken vaak dat het heel idyllisch is
zo’n kruidentuin, maar het is gewoon keihard werken. Ik probeer
daarom meer mensen naar de tuin toe te trekken: vrijwilligers of
stagiaires. Ik ben een erkend leerbedrijf bij de SBB (Samenwerkingsorganiatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven). Ook geef ik
cursussen en workshops.

« Waar ben je trots op? »

Controles voelen voor mij altijd als een zwaard van Damocles
boven mijn hoofd. In het begin kwam de NVWA vaak en keken ze
heel streng naar het naleven van alle regels en of er netjes en hygiënisch gewerkt werd. Ook moesten de zalven getest en geregistreerd worden bij het Cosmetic Products Notification Portal. Het is
niet voor niets dat veel mensen na een tijdje weer stoppen met de
verkoop van zelfgemaakte zalf en kruidenproducten. Omdat de
NVWA niets afwist van mijn productieproces, moest ik mijn eigen
voedselveiligheidsplan schrijven. Dat is nu allemaal goedgekeurd,
en daar ben ik wel trots op.

* Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw, de instantie die in Nederland het Europese keurmerk voor
biologische landbouwproducten uitgeeft.

Op de tuin. Dat ik dit mag doen: in de natuur oogsten en mooie
producten maken. Maar eigenlijk is dat meer dankbaarheid. Echt
trots ben ik op het omgaan met het hele circus van de instanties:

N
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KAARDEBOL (TEASEL)
Uit recent in vitro onderzoek
van Eva Sapi, PhD. is
gebleken dat het specifieke
kaardebolextract (Dipsacus
fullonum) van NutraMedix
ingezet kan worden bij diverse
varianten van de Borrelia
Burgdorferi. Nu verkrijgbaar in
30 ml pipetflesje.

W

STEVIA

TAKUNA

VITAMINE C

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

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

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

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

Cranberry: controversieel qua werking; toch veel gebruikt

THEO VAN ROOIJ | In deze rubriek worden belangrijke wettelijke, kwaliteits- en veiligheidsaspecten van fytotherapeutica
besproken.
Cranberry (Vaccinium macrocarpon Aiton uit de Ericacea: heidefamilie) komt van oorsprong uit Noord-Amerika, maar doordat er
in 1845 een ton met bessen aanspoelde op de waddeneilanden
groeit het daar sindsdien algemeen en wordt het op Terschelling
en verwerkt tot allerlei producten.
Sinds een jaar of twintig is cranberry in Europa veel bekender
geworden. De verse vruchten kunnen rond kerst in de supermarkten worden gekocht om daarvan een lekkere saus bij wildgerechten te maken. Het sap wordt als drank steeds meer genuttigd,
ook vanwege het traditionele gebruik in Noord-Amerika tegen
(terugkerende) blaasontsteking of urineweginfectie (UWI). Er zijn
diverse verbindingen in cranberry’s die verantwoordelijk worden
gehouden voor de werking bij UWI. Cranberryvruchten bevatten
polyfenolen zoals proanthocyanidines, flavonolen (zoals quercetin), maar ook de suikers fructose en mannose. E. coli is het vaakst
verantwoordelijk voor urineweginfecties. De proanthocyanidines
(PAC’s) in cranberry’s remmen de aanhechting van E. coli aan de
urinebuis en verminderen daardoor de kolonisatie van de urinewegen door deze bacterie. Ook mannose zou deze werking hebben. Cranberry heeft soms de voorkeur bij UWI vanwege de groeiende weerstand tegen frequent gebruik van antibiotica.

POPULAIR, MAAR DISCUSSIE OVER WERKZAAMHEID
Ondanks de toenemende populariteit staat de werkzaamheid van
cranberry nog steeds ter discussie. Veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het effect op UWI, maar dit heeft geleid tot
wisselende uitkomsten. Een belangrijke oorzaak van deze verschillen is dat er diverse cranberryproducten gebruikt kunnen worden:
de vrucht, het sap en de op diverse manieren gemaakte extracten in diverse sterktes en dagdoses. In 2016 werd er een studie in
de Journal of the American Medical Association gepubliceerd [1]
waarin geen verschil tussen cranberry en placebo werd vastgesteld. Als reactie hierop werd alom beweerd dat het nu wel duidelijk is dat cranberry geen effect heeft op UWI. Critici stelden echter
dat de onderzochte groep niet klopte (deze zou geen chronische
UWI hebben) en ook op het gebruikte cranberryextract was kritiek.
Tien jaar geleden werd aangenomen dat een werkzaam product
minimaal 36 mg PAC’s dient te bevatten, maar daar wordt steeds
meer aan getwijfeld. Deskundigen van de American Botanical
Council wijzen op het feit dat ook andere werkzame stoffen, zoals
mannose, bij kunnen dragen aan de effectiviteit. Ook is duidelijk
dat een glas cranberrysap per dag niet werkzaam is. Een voorlopige conclusie is dat van een product ofwel de werkzaamheid met
positieve (klinische) studies aangetoond moet kunnen worden,
dan wel dat het product voldoende sterk gedoseerd wordt en
bovendien gemaakt moet zijn van de hele vrucht. De Amerikaanse
National Institutes of Health wijst op de noodzaak tot methodolo-
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AFBEELDIN G | Cranberry (Vaccinium macrocarpon). Foto Wiki cc Sten Porse

gisch betere onderzoeken om meer duidelijkheid te krijgen over
werkzaamheid van cranberry’s [2].

WETTELIJKE SITUATIE
De EFSA oordeelde in 2011 negatief over een gezondheidsclaim
voor cranberry in relatie tot de blaas [3] . Het gevolg was dat de
Europese Commissie (EC) alle gezondheidsclaims voor cranberry
verbood. Daarom mogen er sindsdien geen gezondheidsclaims
meer gemaakt worden voor de grondstof cranberry binnen de
Warenwet. Cranberry is als voedingssupplement nog steeds op
de markt, vaak in combinatie met extra mannose en vitamine C,
zodat de claim ‘ondersteunt de weerstand’ gemaakt kan worden
op basis van het vitamine C-gehalte. Vanwege de populariteit
van cranberry zochten bedrijven naar andere mogelijkheden om
toch de werking op UWI te kunnen communiceren. Daarin werd
een uitweg gevonden door cranberry als medisch hulpmiddel
op de markt te brengen met de claim UWI. Dit was/is mogelijk
indien aangetoond kan worden dat het product een fysisch-medische werking heeft en niet fysiologisch, metabool dan wel
farmacologisch werkt. Omdat de werking in de urineblaas tot
stand komt via invloed op de aanhechting van bacteriën, denken deze bedrijven een sterk argument daarvoor te hebben. Op
Europees niveau heeft dit echter tot vragen geleid. Met name
Frankrijk stoorde zich aan de classificatie als medisch hulpmiddel. De EC heeft in 2017 een concept gepubliceerd om zodoende
de medisch-hulpmiddelsluiproute voor cranberry onmogelijk te
maken. Maar blijkbaar zijn er zoveel opmerkingen op dit voorstel gekomen, dat het nog steeds niet in EU-wetgeving is vastgelegd. Momenteel zijn er producten op de markt met cranberry
als voedingssupplement zonder een gezondheidsclaim in relatie tot de blaas en medische hulpmiddelen met de UWI-claim.

VEILIG GEBRUIK
Cranberry is in 2013 door de American Herbal Products Association gekwalificeerd als Safety Class 1 (veilig te gebruiken bij aangegeven dosis) en Interaction Class A (geen klinisch relevante interacties) [4] . Toch zijn er gevallen bekend van interactie met vitamine

K-antagonisten (bloedverdunners) en gebruik in een therapeutische dosis dient dan ook gemeld te worden aan de trombosedienst. Cranberry bevat ook oxalaat, wat een risico kan zijn in geval
van urolithiasis: de vorming van nier- of urinestenen in de nier, urineleider of blaas. Ook een hoge dagdosis vitamine C verhoogt het
oxalaatgehalte in de urine. Bij een geschiedenis van nier- of urinestenen moet langdurig gebruik van een hoge dagdosis cranberry
(met vitamine C) vermeden worden.

REFERENTIES | [1] Juthani-Mehta M et al. Effect of cranberry capsules on bacteriuria
plus pyuria among older women in nursing homes, a randomized clinical trial. JAMA
2016;316(18):1879-1887. doi:10.1001/jama.2016.16141 [2] NIH factsheet Cranberry:
https://ods.od.nih.gov/factsheets/list-all/Cranberry [3] Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to proanthocyanidins from cranberry (Vaccinium
macrocarpon Aiton) fruit and defence against bacterial pathogens in the lower urinary
tract. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2011.2215 [4] American Herbal Products Association’s Botanical Safety Handbook. 2nd ed., Gardner and
McGuffin; 2013

Wijziging in wetgeving rond synefrine?
KORT BERICHT | THEO VAN ROOIJ | In de vorige editie van dit tijdschrift (jg. 31, nr. 4, pag. 21) werden in de rubriek Wet en kwaliteit de kwesties beschreven die spelen rond de veiligheid van
synefrine en Citrus aurantium epicarp (bittersinaasappelschil),
waar deze stof in voorkomt. Synefrine komt voor in drie isomere vormen: para- of p-, meta- of m- en ortho- of o-synefrine.
Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen.
In december 2018 stuurde het ministerie van VWS aan de leden van
het ROW (Regulier Overleg Warenwet, waar ook de NVF in zit) een
voorstel tot wijziging van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten.
Ter onderbouwing is een intern rapport gepubliceerd door prof. dr.
Antoon Opperhuizen, directeur van het Bureau Risicobeoordeling
& Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
VWS stelt het onderstaande voor:
Nederland wil per 1 juli 2019 een maximale dagdosis instellen
van 27 mg p-synefrine in warenwetproducten. Tevens worden

m- en o-synefrine en hun derivaten in levensmiddelen verboden.
Alleen p-synefrine, in de (-)-vorm, is aanwezig in Citrus aurantium.
De stof m-synefrine wordt toegepast in bepaalde geneesmiddelen; o-synefrine komt niet in de natuur voor en wordt
ook niet toegepast in voedings- of geneesmiddelen. De
limieten voor m- en o-synefrine in kruidenpreparaten zouden volgens dit voorstel op nul moeten worden gesteld.
De limiet van 27 mg geldt voor volwassenen. Voor kinderen, zwangere en lacterende vrouwen en mensen die bepaalde medicijnen
gebruiken (met name voor hypertensie en andere hart- en vaatziekten) is het uit voorzorg ook af te raden om kruidenpreparaten
die p-synefrine bevatten in te nemen.
BRON | Opperhuizen A. 2018. Advies over een maximale inname van synefrine uit kruidenpreparaten. TRCNVWA/BuRO/2018/1539. Beschikbaar via www.nvwa.nl
		
Ir. Th. (Theo) van Rooij is voedingskundige en ervaringsdeskundige op het gebied van
wettelijke en veiligheidsaspecten van kruiden (zie www.rivendell.eu). Contact: theovanrooij@rivendell.eu
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U zoekt orthomoleculaire
voedingssupplementen...
Op onze website www.derooderoos.nl kunt u kiezen uit ons brede assortiment
van alle gerenommeerde merken. De Roode Roos levert inmiddels 25 jaar
als marktleider orthomoleculaire voedingssupplementen op uw verzoek als
gezondheidsprofessional direct aan uw cliënten.
De Roode Roos:
• is onafhankelijk
• werkt conform kwaliteitsnormen
• geeft zelf geen advies
• werkt vraaggestuurd
• geeft korting aan uw cliënten
• volgt toepasselijke wetgevingprofessioneel werken.

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

www.derooderoos.nl | 070-3010701
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Tedje van Asseldonk:
twintig jaar tijdschriftcoördinator
Tedje van Asseldonk heeft per 1 januari 2019 haar werkzaamheden als tijdschriftcoördinator neergelegd. Deze functie heeft zij sinds 1999 voor
het NTvF vervuld. Zij deed dit vanuit het Instituut voor Etnobotanie en
Zoöfarmacognosie, samen met haar partner Herman Albers.
De redactie heeft Tedje ervaren
als een zeer gedreven lid vol
enthousiasme en met heel veel
passie. Iemand die nooit te
beroerd is om iets op te pakken of
om anderen te ondersteunen als
ze hulp nodig hebben. Ze is altijd
bereid om mee te denken tijdens
de voorbereiding of bij het schrijven van een artikel. Daarbij stelt
ze haar bijna encyclopedische
kennis en uitgebreide netwerk
belangeloos beschikbaar.

Foto: Dennis Vloedmans

Tedje laat zich niet kisten als het tegenzit maar zet gewoon door, eventueel met
een aangepast plan. Ze zegt niet snel nee, maar kijkt hoe dingen aan en in te
passen zijn, ook als dat haarzelf veel
meer werk oplevert. Naast haar organisatorische inzet staat Tedje alom bekend
als een warm en betrokken mens.
Uitgaande van de gelijkwaardigheid
van mensen en door zelf het goede
voorbeeld te geven, is zij een uitstekende coördinator geweest, die erg
gemist zal worden.
De redactie is blij en dankbaar dat ze als
redactielid nog wel betrokken blijft bij
het tijdschrift en wil bij deze Tedje en
Herman hartelijk bedanken voor hun
jarenlange niet-aflatende inzet!
Foto: Eva van Asseldonk
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Brief aan mijn
achterachterachterkleindochter
COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | Er was eens,
honderd jaar geleden, een tijd dat de
chemische industrie en de scheikunde
als wetenschap erg veel invloed hadden.
Dat ging zo ver, dat de verschillen tussen
gesynthetiseerde en uit de levende natuur
gehaalde grondstoffen voor vrijwel alle
mensen verborgen werden gehouden.
Jullie noemen dat het Petrochemische
Tijdperk; het was de staart van de Fossiele
Tedje van Asseldonk is bio- Brandstof-Eeuwen. In die tijd leefde ik.
loog, fytotherapiedocent,
kruidenteler, lid van de Vers fruit in de winkels lag toen vaak op een
redactie van dit tijdschrift bedje van synthetische conserveermiddeen was van 1999-2015 len. Daar wisten klanten niets van, want
hoofd van het NVF-bureau.
Zij schrijft deze columns op die stoffen hoefden niet op het etiket te
worden gezet. Kerstomaatjes bleven lanpersoonlijke titel.
ger dan twee maanden goed in je koelkast,
en niemand vroeg zich af of dat eigenlijk niet ongezond was. Dat
schimmels het niet meer lusten, zo dachten mensen toen, betekent niets voor mensen. In onze tijd waren er nog niet zoveel resistente schimmels, er werd pas net alarm geslagen over antibioticaresistente bacteriën.
Het Voedingscentrum, dat ons namens de regering vertelde wat je
wel of niet moest eten, leerde iedereen dat vitamines uit fruit door
ons lichaam niet anders worden gezien dan gesynthetiseerde
vitamines. Dit was vreemd, omdat al heel lang bekend was dat er
verschillende vormen (zoals links- en rechtsdraaiend) zijn van de
meeste van deze stoffen. Bij de industriële productie van zo’n stof
ontstaat vaak een mengsel van alle mogelijke vormen, een zogenaamd racemisch mengsel.
In onze tijd waren al wel veiligheidstesten verplicht voor geneesmiddelen die een racemisch mengsel zijn, zowel voor de links- als
voor de rechtsdraaiende vorm. Dit was ingesteld nadat een van
deze vormen als geneesmiddel heel schadelijk bleek. Je hebt er
misschien wel van gehoord, dat was thalidomide, verkocht onder
de merknaam Softenon. Maar bij voeding keek men daar amper
naar. Ook de minieme restanten van de chemische stoffen die
voorlopers waren van de synthese of van de reagentia bij het proces vond men niet relevant. Dat eiwitten met een afwijkende vorm
(prionen) schadelijk konden zijn, was nog maar net ontdekt. Transvetten werden zonder probleem royaal in de voeding gestopt,
maar werden uiteindelijk wel verminderd (!). Over de relatie tussen vorm en werking van koolhydraten was toen nog maar weinig
bekend.
Weet je, er waren ook heel dure flesjes parfum te koop. Aan de
omschrijvingen kwamen allerlei bloemennamen te pas, maar de
geurstoffen waren voor 95 tot 99% gesynthetiseerd en niet uit
planten gewonnen. Dezelfde stoffen kwam je tegen in wasmiddelen, zeep, shampoos en geurproducten voor openbare ruimtes. Ze werden zelden aangemerkt als bron voor het alsmaar stijgende aantal allergieën. Voedingsmiddelen die in verpakte vorm
werden verkocht, waren vaak geraffineerde producten die met
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allerlei chemische toevoegingen hun geur en smaak kregen. Dat
was goedkoper, en daar ging het om. Kansen zien en pakken. Rijk
worden door mensen te bedriegen werd vaak gezien als goed
ondernemerschap.
Op het gebied van plantengeuren, zoals het gebruik van geuren bij
(aroma)therapie, was het toegestaan om etherische olie in flesjes
gewoon bij te mengen met synthetisch geproduceerde aroma’s.
Zolang ze maar dezelfde chemische naam hadden als stoffen
die in de natuur ook in die planten zaten, mocht je er gewoon de
plantennaam opzetten en het flesje als natuurlijke geur verkopen.
En als er alleen nog maar synthetisch geproduceerde aroma’s in
zaten, heette het nog steeds natuuridentiek. Dan zette je er het
plantenplaatje bij en daar trapten de meeste klanten toch wel in.
Naast synthetiseren was het opzuiveren tot een pure, zuivere stof
overgewaardeerd. Een professor van de destijds gezaghebbende
universiteit in Wageningen beweerde dat ons lichaam geen onderscheid maakt tussen industrieel gezuiverde suikers en de natuurlijke suikers in fruit: ‘Fruit is gewoon een kleurige verpakking van
suikers.’ Suiker, dat werd uit bieten gemaakt, en dan geraffineerd
tot pure sacharose. Het was voor hem gewoon een natuurproduct.
En het werd in bijna alle levensmiddelen gestopt, ook in de 21e
eeuw nog, toen heroïne al lang verboden was en nicotine bijna.
Natuurproducten werden in onze tijd niet zo serieus genomen.
Om ziektes te genezen, zei men, had je chemisch enkelvoudige
stoffen nodig. Hooguit een paar bij elkaar, zeker niet die complexe
warboel die in de natuur voorkomt. Het was zelfs verboden om te
suggereren dat je met voeding ziektes kon genezen, je kon daar
toen heel hoge boetes voor krijgen. De voordelen van producten
uit de natuur in hun natuurlijke ‘verpakking’ ten opzichte van de
meer winstgevende gesynthetiseerde lookalikes werden bijna
nooit onderzocht, dus ze bestonden gewoon niet voor de meeste
mensen. In die tijd was de natuur niet onze ‘moeder’; de aarde was
voor de meeste mensen iets waar je grondstoffen uit plukte en
afval in dumpte.
Als je dit leest, hebben jullie de chaos die volgde op de klimaatrampen overleefd. Jullie hebben nu misschien moeite om te
snappen waarom het zo lastig was een eind te maken aan de
wereldverslaving aan fossiele brandstoffen en petrochemische
producten. Ik kan dat ook niet goed uitleggen, vrees ik.
Misschien dat dit inkijkje je helpt.
Veel liefs van je betbetovergrootmoeder Tedje, uit 2019.

Review over fytotherapie
bij landbouwhuisdieren
KORT BERICHT | MARIA GROOT EN TEDJE VAN ASSELDONK | Drie veterinaire
epidemiologen uit Uppsala (Zweden) publiceerden in juni 2018
een systematische review over de stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kruidengeneesmiddelen als alternatief voor antibiotica [1] . Deze review betrof
uitsluitend onderzoek bij landbouwhuisdieren in de Europese
situatie. Het werk was onderdeel van het IMPRO-project dat
werd gefinancierd door middel van een subsidie (nr. 311824) in
het zevende Kaderprogramma van de EU. De PRISMA-richtlijnen
werden gebruikt. Gezocht werd in PubMed, Web of Science en Scopus. Er werd gezocht in Engelstalige publicaties naar in Europa
uitgevoerd onderzoek van na 2000. Duitse, Franse en anderstalige publicaties werden buiten beschouwing gelaten en effecten
op groei, voederconversie en prestatie ook. Er is dus alleen gekeken naar klinische studies met kruidenpreparaten, die hierdoor
automatisch als diergeneesmiddel geregistreerd zouden moeten
worden. Onderzoek naar curatieve effecten van kruidenproducten is echter vooral na de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd in het
Duitse of Russische taalgebied.

gen door fytotherapeutica en andere natuurproducten. De eis tot
registratie als diergeneesmiddel bij geclaimde medicinale effecten en de daarbij komende kosten maken dat dit geen verdienmodel is. Bovendien zijn de natuurlijke producten niet of moeilijk te
patenteren, waardoor een niet-geregistreerd middel met dezelfde
ingrediënten veel goedkoper op de markt gezet kan worden.
REFERENTIES | [1] Tamminen L-M. et al. Systematic review of phytotherapeutic treatments for different farm animals under European conditions. Front Vet Sci 2018;5:140. doi:
10.3389/fvets.2018.00140 [2] Blanco-Penedo I. et al. Priorities and future actions for an
effective use of phytotherapy in livestock - Outputs from an expert workshop. Front Vet Sci
2017;4:248. doi: 10.3389/fvets.2017.00248 (open access via www.impro-dairy.eu).

Van de 1705 opgespoorde publicaties voldeden er slechts 44 aan
de inclusiecriteria. Hiervan betrof de helft pluimvee, veertien
publicaties hadden varkens als onderwerp en acht publicaties gingen over runderen. Het ging steeds om preventieve studies; curatief onderzoek werd slechts in vijf publicaties bij runderen en één
bij varkens beschreven. Behalve een systematische opzet of rapportage bleek ook nog vaak een chemische karakterisering van de
gebruikte kruidenproducten afwezig, of was slecht gedocumenteerd. Bijvoorbeeld als er sprake was van een poeder uit Artemisia
annua en Pimpinella anisum of Foeniculum vulgare, werd niet goed
uitgelegd welke bereiding er werd gebruikt en aan welke kwaliteitsstandaarden de grondstoffen voldeden. De effectiviteit van
de geteste kruidenproducten was er doorgaans wel, maar bleef
in veel gevallen achter bij de werking van antibiotica, wanneer
daarmee was vergeleken. De onderzoekers bevelen standaardisering aan, zowel van de onderzoeksmethoden als van de ingezette
producten.
Naar aanleiding van dit werk werden twaalf internationale experts
uitgenodigd voor een workshop om te spreken over de mogelijkheden en gewenste toekomstige toepassingen van fytotherapie
in de veehouderij. Dr. Maria Groot van RIKILT-WUR was een van
de deelnemers. Tijdens die workshop werden bovengenoemde
problemen gesignaleerd [2] . Ook werd benoemd dat er te weinig
betrouwbare informatie voor dierenartsen beschikbaar is. Veel
studies zijn opgezet in de veevoederadditievensector, waar kruiden de rol van antibiotica in veevoer vaak hebben overgenomen.
Dit zijn middelen die worden ingezet om de productie te verbeteren of te stabiliseren, en niet om preventieve of curatieve effecten
van de preparaten te onderzoeken. Hiervoor zijn geen randomized
clinical trials uitgevoerd, omdat dat niet de focus van het onderzoek was. Wel zijn vaak diergroepen met en zonder additieven
met elkaar vergeleken, soms met een antimicrobiële groeibevorderaar als positieve controle. Gerelateerd aan het curatief werken
met kruidenproducten bij landbouwhuisdieren door de dierenarts is erg weinig onderzoek gedaan vanaf het jaar 2000 en zijn
er slechts weinig producten beschikbaar. Er is nog een lange weg
te gaan voordat ook curatieve antibiotica kunnen worden vervanNederlands tijdschrift voor fytotherapie, 32e jaargang, nr. 1, 2019
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Boekbespreking

GEWÜRZE AUS DEM ALTEN ROM DAS GEHEIMNIS DER RÖMISCHE KÜCHE.
NADET SOMERS | De samenwerking tussen een classicus en een
botanicus heeft een bijzonder informatief boek opgeleverd over
het gebruik van kruiden in de antieke Romeinse keuken. Met dit
boek willen zij een bijdrage leveren aan de populaire ‘levende
geschiedenis’, die allerlei aspecten van het leven in vroegere
tijden aanschouwelijk en doorleefd wil maken. De auteurs
beschrijven de culinaire praktijk aan de hand van archeologische keukenvondsten, afbeeldingen in steen en enkele verslagen van chroniqueurs uit de keizerlijke periode. Met name bouwen zij voort op een verzameling van vijfhonderd recepten met
op het titelblad de naam Apicius.

Günther E. Thüry und Johannes Walter:
Gewürze aus dem alten Rom - das Geheimnis der Römische Küche.
Uitgave: Nünnerich-Asmus Verlag & Media
GmbH, Mainz am Rhein, 2017, ISBN 978-3961760-04-6, 176 pag. Prijs: € 19,90

Thüry en Walter schetsen een beknopt beeld van de ontwikkelingen in de Romeinse keuken. Ze laten zien dat deze keuken
verder reikte dan het mediterrane gebied. Ook ten noorden van
de Alpen maakten de inwoners van het Romeinse Rijk kennis
met een rijk geschakeerd aanbod van voedingsmiddelen die
hun oorsprong in het Middellandse Zeegebied hadden. Hoe
deze gerechten werden gekruid, is het hoofdthema van het
boek. Daarbij kende de antieke keuken twee belangrijke kenmerken: ten eerste zou de Romeinse kok een voorliefde hebben
voor het combineren van contrasterende smaken, bijvoorbeeld
zoet met bitter of zoet met gepeperd. Daarnaast gebruikte de
kok de kruiden niet zozeer om de smaak van voedingsmiddelen
te versterken, maar juist om ze te veranderen. Door het gebruik
van overheersende kruiden zou de smaak van vis, vlees en gevogelte verbeterd worden.

De auteurs hebben uit het kookboek van Apicius een lijst
samengesteld van tachtig smaakmakers, waaronder zoetstoffen
(gemaakt uit dadels, druivenmost of honing) en zoutige producten zoals garum (een aftreksel van vis en olie). Het grootste
deel van de smaakmakers komt echter van kruiden. In een tabel
zijn zestig verschillende kruiden uit antieke recepten bij elkaar
gebracht. De identificatie van de kruiden die in de antieke bronnen worden genoemd was niet altijd eenvoudig. Archeobotanisch onderzoek leverde vooral informatie op over de harde
plantenresten, zoals zaden en schors, maar minder over de
kruiden die vers gebruikt werden, zoals diverse soorten munt.
Daar kwam nog eens bij dat oude vertalingen niet altijd consistent waren. Zo twijfelen de auteurs nog steeds of de genoemde
ligusticum inderdaad dezelfde plant is als de ons bekende lavas
(Levisticum officinale W.D.J.Koch). Dit geldt ook voor een andere
plant, silphium genaamd, waarvan wordt aangenomen dat die is
uitgestorven en waarschijnlijk familie was van Asafoetida (Ferula
assa-foetida L.), ook wel duivelsdrek genoemd. Van twintig
kruiden geven de auteurs een uitgebreide botanische beschrijving, aangevuld met een beschrijving van de inhoudsstoffen en
verschillende toepassingen. In het boek zijn van deze kruiden
afbeeldingen opgenomen. Van de kapper (Capparis spinosa L.)
en koriander (Coriandrum sativum L.) zijn de afbeeldingen uit
het kruidenboek van Dioscorides geplaatst naast hedendaagse
botanische tekeningen. Om deze reden is het boek niet alleen
informatief, maar ook mooi vormgegeven.
Naast de culinaire mogelijkheden worden ook geneeskrachtige en cosmetische toepassingen van de kruiden beschreven.
De verbinding met de middeleeuwse kruidengeneeskunde ligt
voor de hand. De auteurs sluiten af met enkele recepten en een
uitgebreide bibliografie. Het is te hopen dat er een Nederlandse
vertaling van dit zeer lezenswaardige boek uit zal komen.
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vereniging steunen dan vragen we u abonnee of lid te
worden. Mocht u geen prijs stellen op deze toezending,
of wilt u helemaal uit ons bestand verwijderd worden,
geef dit dan door aan de NVF-administratie, bij voorkeur
via nvf@fyto.nl.
De NVF stelt haar adressenbestand nooit ter beschikking
van derden. Op de website www.fyto.nl vindt u de
privacyverklaring en het privacybeleid van de NVF.
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AFBEELDIN G | Aloë Vera (Aloe
vera). Foto H.A. Albers (IEZ)

KORT BERICHT | MAAIKE VAN KREGTEN | De
ziekte van Hashimoto is een auto-immuunziekte waarbij de schildklier ontstoken
raakt, wat tot gevolg heeft dat deze trager
gaat werken en er hypothyreoïdie ontstaat.
De behandeling van de ziekte van
Hashimoto is in principe hetzelfde als die
van elk ander type hypothyreoïdie: het
aanvullen van het tekort aan schildklierhormoon met de synthetische variant levothyroxine. De oorzaak van de aandoening,
een auto-immuunreactie, wordt hiermee
niet behandeld [1] .

Metro et al. [2] kwamen er bij toeval achter dat toediening van het
sap van Aloë vera (Aloe vera L. Burm. f. (voorheen A. barbardensis
Mill.) de spiegels van thyroperoxidase autoantilichamen (TPOAb)
en schildklierstimulerend hormoon (TSH) omlaag bracht en de
hoeveelheid van het vrije schildklierhormoon (thyroxine, [F]T4)
verhoogde. Vervolgens hebben ze dit onderzocht bij dertig vrouwen met Hashimoto-thyreoïditis (HT). Deze vrouwen werden nog
niet behandeld met levothyroxine voor subklinische hypothyreoïdie en hadden hoge serumthyroperoxidase autoantistoffen
(TPOAb)-niveaus.
De vrouwen namen gedurende negen maanden dagelijks 50 ml
aloësap. Ze werden aan het begin van het onderzoek en na drie en
negen maanden getest op TSH, vrij T4, actief schildklierhormoon
(tri-jodothyronine, T3) en TPOAb. Na drie maanden waren de TSH-,
FT4- en TPOAb-spiegels aanzienlijk verbeterd, en na negen maanden nog meer (−61%, +23% en −56%). Na drie maanden daalde
de T3-spiegel aanzienlijk (−16%), maar dat zette niet door bij de
controle na negen maanden. De verhouding T4:T3 nam hierdoor
aanzienlijk toe (+33% en +49%).
Aanvankelijk had 100% van de vrouwen een TSH-spiegel > 4.0
mU/L en een TPOAb-spiegel > 400 U/ml, maar na negen maanden
daalde dit naar 0%, respectievelijk 37%. De controlegroep daarentegen, vertoonde geen enkele significante verandering.
De onderzoekers concluderen dat dagelijkse inname van 50 ml
aloësap gedurende negen maanden verlichting biedt aan vrouwen met aan Hashimoto-gerelateerde subklinische hypothyroïdie. Bovendien zorgt aloësap voor behoud van de thyrocytenfunctie, waardoor er een verminderde behoefte is aan omzetting
van het prohormoon T4 in het meer actieve T3, vanwege de door
aloësap-geïnduceerde remming van T4-dejodering.
REFERENTIES | [1] www.schildklier.nl Geraadpleegd op 19-12-2018. [2] Metro et al. Marked improvement of thyroid function and autoimmunity by Aloe barbadensis miller juice
in patients with subclinical hypothyroidism. J Clin Transl Endocrinol 2018;11:18-25.
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Hypericum
(Sint-Janskruid)
1 per dag
✓ Zorgt voor een goede gemoedstoestand**
✓ Houdt de geest helder en geeft
geestelijke energie**

✓ Gestandaardiseerd extract met
1000µg hypericine

✓ Slechts 1 tablet per dag is voldoende

Ook verkrijgbaar:

** Deze claimszijn voorlopig toegelaten en worden in
een later stadium nog wetenschappelijk beoordeeld.

www.lamberts.nl

