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VAN DE REDACTIE

In 2020 hoopt de NTvF-redactie weer vier interessante thema’s te 
kunnen bieden. 
De thema’s voor komend jaar zijn:

Nr. 1: Toxiciteit/pyrrolizidinealkaloïden (PA’s)
Nr. 2: Gezond ouder worden met fyto/ouderdomsaandoeningen
Nr. 3: Immuunsysteem
Nr. 4: Gut-brain axis

Als reservethema is er ‘fytotherapie bij kinderziektes’. Wilt u zelf 
bijdragen aan het NTvF? U kunt een artikel inzenden over een 
actueel thema, bijdragen aan de rubrieken zoals N=1, een boekbe-
spreking of een opinieartikel schrijven of tips geven. Overleg eerst 
even met de redactie over uw bijdrage via redactie@fyto.nl. 
Houd rekening met de deadlines voor het aanleveren van kopij. 
Voor nr. 1 is dat 1 december 2019; voor nr. 2 is dat 1 maart 2020, 
voor nr. 3 is het 1 juni en voor nr. 4 is de deadline 1 september. 

Wij horen graag uw suggesties en ontvangen graag uw bijdragen.



Ten geleide

Niet-alcoholische leververvetting of non-alcoholic fatty 
liver disease (NAFLD) komt veel voor in de westerse wereld, 
vaak als gevolg van een ongezonde leefstijl met te weinig 
lichaamsbeweging en een te calorierijk voedingspatroon. 
Risicofactoren zijn onder andere overgewicht, obesitas, 
insulineresistentie, metabool syndroom en diabetes type 2.

Schattingen geven aan dat NAFLD bij ongeveer 20% van de 
Nederlandse bevolking voorkomt. Volgens cijfers uit 2015 
heeft ongeveer de helft van de Nederlanders van twintig 
jaar en ouder overgewicht. Obesitas komt voor bij 13,7% 
van die groep, waarvan ongeveer 90% een leververvet-
ting heeft. Bij kinderen tussen de vier en twintig jaar heeft 
zo’n 12% overgewicht, waarvan 3% obesitas. Deze kinderen 
lopen het risico om op latere leeftijd NAFLD te ontwikkelen, 
hoewel het ook op jonge leeftijd al kan voorkomen [1].

Gelukkig is NAFLD door een serieuze leefstijlverandering 
een omkeerbaar proces, waarbij fytotherapie wellicht kan 
helpen. In dit nummer geven we daarom een overzicht van 
eventuele mogelijkheden. 

Na een inleidend artikel over wat er bij NAFLD komt kijken, 
volgt een samenvatting van verschillende planten die een 
ondersteunende rol zouden kunnen spelen bij een leefstijl-
verandering. Nigella, Crocus en Aronia worden besproken 
in relatie tot het metabool syndroom. Er komen ook groen-
ten aan bod, namelijk broccoli bij overgewicht, tomaat bij 
obesitas en artisjok in verband met het vetmetabolisme bij 
dieren. Verder hebben we voor u een verslag van het afge-
lopen zomer gehouden NVGO-congres dat als thema Buik 
en brein had en waarin darmgezondheid centraal stond. Er 
is een interview met NVF-lid Stephan Horsten en de rubriek 
Wet en kwaliteit gaat over Italiaanse maatregelen met 
betrekking tot kurkumasupplementen. De column gaat  in 
deze editie over de mogelijkheden om ‘dure farma’ te ver-
vangen door kruiden en we sluiten af met een bespreking 
van het boek Leitfaden Phytotherapie van Heinz Schilcher.

De redactie wenst u een goede winter en ontvangt graag 
uw reacties en ideeën.

Maaike van Kregten

REFERENTIE | [1] Maag Lever Darm Stichting. Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD en 
NASH). www.mlds.nl/chronische-ziekten/niet-alcoholische-leververvetting-nafld-nash. 
Geraadpleegd: 8-10-2019.
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AFBEELDING | Broccolikiemen (Brassica cretica). 
Foto www.seedsforafrica.co.za
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Niet-alcoholische leververvetting 
Een inleiding

Leververvetting of steatose is een over-
matige vetophoping in de lever, van met 
name triglyceriden. Het is een belangrijke 
oorzaak van leverziekten: indien niet wordt 
ingegrepen, kan leververvetting resulteren 
in de ontwikkeling van leverontsteking, 
wat weer kan leiden tot cirrose, leverfalen 
en hepatocellulair carcinoom. Het is nauw 
verwant aan het metabool syndroom en 
de daaraan gerelateerde ziekten, waaron-
der diabetes mellitus type 2, hart- en vaat-
ziekten en chronische nierziekte [1].

De lever is verantwoordelijk voor allerlei 
belangrijke functies die met de stofwis-
seling te maken hebben. Dit orgaan kan 
voedingsstoffen afbreken, omzetten, pro-
duceren en opslaan en is onder andere 
verantwoordelijk voor de suiker- en vet-
stofwisseling. De lever heeft een kleine 
opslagcapaciteit voor vetten. In eerste 
instantie wordt energie afkomstig van 
glucose, fructose en vetten opgeslagen 
als glycogeen. De overtollige energie die is 
verkregen van vetten, wordt herverdeeld 
in perifere weefsels voor opslag in vetcel-
len of voor gebruik bij energieproductie [1].

Door een westers dieet dat rijk is aan verza-
digde vetzuren en fructose, kan de vetstof-
wisseling verstoord raken waardoor er te 
veel vetten in de levercellen terecht komen 
[2]. Leververvetting is inmiddels de meest 
voorkomende aandoening aan de lever in 
de westerse wereld [1,2].

OORZAKEN

Leververvetting kan verschillende oorza-
ken hebben, waarbij er onderscheid wordt 
gemaakt tussen alcoholische en niet-alco-
holische leververvetting of non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD). Chronisch te veel 
alcoholgebruik kan leiden tot leververvet-
ting. Een complicatie hiervan is alcoholische 
hepatitis, wat weer kan leiden tot levercir-
rose en levercarcinoom. De meest voorko-
mende oorzaken van leververvetting zijn 
echter niet-alcoholisch, en hebben meer te 
maken met de westerse leefstijl, (te) weinig 
lichaamsbeweging en calorierijke en/of te 
vette voeding. Minder vaak voorkomende 
oorzaken van niet-alcoholische leverver-
vetting zijn bepaalde vormen van onder-
voeding, het gebruik van medicijnen die de 

MAAIKE VAN KREGTEN | Niet-alcoholische leververvetting is een veelvoorkomende aandoening in de westerse wereld. 
Bij verschillende welvaartsziekten kan leververvetting ontstaan, of is er een verhoogd risico dat het zich ont-
wikkelt. Dit proces is echter omkeerbaar en planten zouden hierbij, naast leefstijlverandering,  ondersteuning 
kunnen bieden. Dit artikel geeft samen met het artikel Fytotherapie bij niet-alcoholische leververvetting (pagina 7) 
een indruk van wat leververvetting inhoudt en welke planten wellicht ingezet zouden kunnen worden.

leverfunctie kunnen verstoren of, zeer zeld-
zaam, zwangerschapssteatose [2].

RISICOFACTOREN

Er zijn verschillende risicofactoren en 
mechanismen waardoor overmatige trig-
lyceriden opgehoopt raken in levercel-
len en daar NAFLD kunnen veroorzaken 
(zie figuur 1). Voorbeelden zijn overmatig 
lichaamsvet (overgewicht en obesitas, met 
name centrale obesitas en visceraal vet) en 
insulineresistentie, maar ook ontstekingen, 
oxidatieve stress, mitochondriale disfunc-
tie en endoplasmatische reticulumstress 
[1]. De belangrijkste oorzaak van NAFLD 
is obesitas. Dit hangt weer sterk samen 
met insulineresistentie, de belangrijkste 
pathofysiologische factor van het meta-
bool syndroom. Een ander kenmerk van 
het metabool syndroom is diabetes melli-
tus en dyslipidemie (verhoogde bloedvet-
tenconcentratie) [1].

In het geval van reeds bestaande insuline-
resistentie onderdrukt insuline de vetver-
branding in vetweefsel, waardoor er een 

 

FIGUUR 1 | Uit: Bagherniya et al., 2018.

Pathofysiologische mechanismen van NAFLD

Verhoogde calorie-inname in combinatie met verhoogde consumptie van verzadigd vet en 
fructose, leidt tot toename van visceraal vetweefsel (VAT). Fructoseconsumptie stimuleert 
ook de de novo-lipogenese (DNL) waarbij het verzadigingsgevoel uitblijft dat optreedt bij 
de inname van glucose. VAT is metabolisch actief weefsel dat talrijke pro-inflammatoire 
cytokines produceert, zoals TNF-α, IL-6 en C-reactief eiwit. Het wordt ook geassocieerd met 
verlaagde adiponectinespiegels. Adiponectine is een eiwithormoon met glucoseregulerende, 
vetzuurafbrekende en ontstekingsremmende activiteiten. Zowel VAT als NAFLD zijn onder-
ling gerelateerd aan insulineresistentie en hyperinsulinemie, op een feed-forward-manier. 
Een toename in VAT verhoogt ook de afgifte van vrije vetzuren aan de lever via de portale 
circulatie, wat resulteert in verhoogde belasting van het vrije-vetzuurmetabolisme in de 
lever, DNL, verhoogde her-esterificatie van triglyceriden en verhoogde oxidatie. Bij sommige 
patiënten falen de compensatiemechanismen om lipotoxiciteit door het veranderde vrije-vet-
zuurmetabolisme te voorkomen, wat resulteert in steatohepatitis en fibrose. De circulerende 
pro-inflammatoire cytokinen in VAT, verhoogde reactieve zuurstofmetabolietspiegels door 
oxidatieve stress en endoplasmatisch reticulumstress en verhoogde portale endotoxinen-
spiegels, spelen waarschijnlijk een rol bij lipotoxiciteit. Het mislukken van de ‘reparatie’ van 
levercellen en ontstekingen bevorderen tezamen de ontwikkeling van leverfibrose. 

VLDL : Very low density lipoprotein. VLDL zijn transportlipoproteïnen die ervoor zorgen dat de 
door de lever opgenomen triacylglycerolen samen met cholesterol naar de weefsels getrans-
porteerd worden. In de weefsels worden deze triacylglycerolen opgeslagen als energiebron [1].
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verhoogde uitstroom van vrije vetzuren 
uit vetweefsel optreedt. Dit betekent dat 
er dan ook een verhoogde concentratie 
vrije vetzuren in de circulatie terecht komt. 
Het is aangetoond dat een overmaat aan 
vrije vetzuren leverschade kan veroorza-
ken [1]. Bovendien gaat insulineresistentie 
gepaard met een verminderde glycoge-
nese (aanmaak van glycogeen voor opslag 
in skeletspieren), verhoogde gluconeoge-
nese (nieuwvorming van glucose) en gly-
cogenolyse (afbraak van glycogeen) [1]. Dit 
houdt in dat de bloedsuikerspiegel in de 
circulatie te hoog kan worden. 

Het metabool syndroom komt met name 
voor bij mensen met (ernstig) overge-
wicht, obesitas en diabetes mellitus. Deze 
personen hebben onder andere vaker een 
verhoogde bloedsuikerspiegel en een ver-
hoogd triglyceridengehalte, waardoor er 
meer risico bestaat op leververvetting [2]. 
Bij mensen met diabetes type 2 komt vaker 
leververvetting voor ten opzichte van 
gezonde mensen, vooral wanneer deze 
patiënten niet goed ingesteld zijn op hun 
medicatie of hun leefstijl niet aanpassen. 
Indien de bloedsuikerwaarden langere tijd 
te hoog zijn, wordt het teveel aan suikers 

in de lever omgezet in vetten. Deze vetten 
komen in de levercellen terecht, met ver-
vetting van de lever als gevolg [2].

Oxidatieve stress, een onbalans tussen 
de productie van reactieve zuurstof-
metabolieten (ROS) en beschermende 
antioxidanten, is een andere belang-
rijke factor in het ontstaan van NAFLD 
die wordt geassocieerd met ontsteking 
en lipotoxiciteit van vrije vetzuren [1].  
Bij NAFLD is er sprake van een toename 
van de intrahepatocellulaire lipiden ten 
gevolge van ontregelde processen van het 
lipidentransport. Dit kan leiden tot falen 
van organellen, waaronder mitochondri-
ale disfunctie en endoplasmische reticu-
lumstress, verhoogde aanmaak van ROS 
en insulineresistentie. Wanneer het witte 
vetweefsel, de plaats voor triglyceridenop-
slag, overladen wordt met lipiden ontstaan 
er problemen met de (lokale) stofwisseling 
en vindt daaropvolgend macrofaaginfiltra-
tie plaats. 
Het is aangetoond dat macrofaaginfil-
tratie een beginnende ontstekingsgraad 
kan veroorzaken door de productie van 
ontstekingsfactoren zoals TNF-α en IL-6 te 
verhogen [1].

OMKEERBAAR
Leververvetting is in de meeste gevallen 
gedeeltelijk of geheel omkeerbaar door de 
oorzaak weg te nemen. Meestal gaat het 
hierbij om een grondige verandering van 
leefstijl: meer bewegen, een gezond dieet 
en een gezond gewicht [2]. Dit zijn dan ook 
de uitgangspunten van de eerstelijnsbe-
handeling, mede door het ontbreken van 
een doeltreffend medicijn. Het probleem 
is echter dat voor veel mensen de strikte 
naleving van deze behandeling nogal 
problematisch kan zijn [1]. In het volgende 
artikel worden dan ook een aantal planten 
besproken, die de behandeling van niet-al-
coholische leververvetting mogelijk kun-
nen ondersteunen.

    
Drs. M. (Maaike) van Kregten studeerde Taal- en Cultuurstu-
dies met de hoofdrichting Latijns-Amerika Studies aan de 
Universiteit van Utrecht, en fytotherapie bij Herba Sanitas. 
Zij is fytotherapeut, redactielid en -coördinator van dit tijd-
schrift. Reacties naar: m.vankregten@yahoo.com.

REFERENTIES | [1] Bagherniya M. et al. Medicinal plants 
and bioactive natural compounds in the treatment of 
non-alcoholic fatty liver disease: A clinical review. Phar-
macol Res. 2018;130:213-240. [2] Maag Darm Lever Stich-
ting. Leververvetting. www.mlds.nl/ziekten/leverver-
vetting/ Geraadpleegd: 23-09-2019.
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Fytotherapie bij niet-
alcoholische leververvetting

In het vorige artikel heeft u kunnen lezen 
dat niet-alcoholische leververvetting 
(non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) een 
veelvoorkomende ziekte is. Bepaalde plan-
ten zouden hierbij ondersteuning kunnen 
bieden. Bagherniya et al. hebben uitge-
zocht welke planten, complexmiddelen en 
geïsoleerde plantenstoffen zijn onderzocht 
op hun werking bij NAFLD. Zij hebben zich 
hierbij gericht op klinische onderzoeken tot 
januari 2017. Op één onderzoek na hadden 
alle geïncludeerde patiënten NAFLD. De 
interventies bestonden uit het toedienen 
van tabletten, extracten of voeding.

LIJNZAAD (LINUM USITATISSIMUM)
In een gerandomiseerd, placebogecon-
troleerd onderzoek kregen vijftig mensen 
met NAFLD twaalf weken lang dagelijks 
30 g gemalen lijnzaad. Daarnaast moes-
ten ze hun leefstijl aanpassen. Personen 
in de controlegroep pasten hun leefstijl 
ook aan, maar zonder het gebruik van lijn-
zaad. Na twaalf weken was er een afname 
zichtbaar in BMI, WC en daalden de ALT-, 
AST-, GGT-, HS-CRP-, TNF-α-, glucose- en 
insulinespiegels, evenals de HOMA-IR-
waarden, de mate van leverfibrose en 
leververvettingscores in beide groepen 
(zie kader voor gebruikte afkortingen).  
Hoewel beide groepen hun leefstijl hadden 
aangepast, waren deze verbeteringen gro-
ter in de lijnzaadgroep. Daarnaast waren 
de TC- en LDL-C-spiegels in beide groepen 
gedaald, maar het verschil tussen de groe-
pen was niet statistisch significant. Er wer-
den geen ernstige bijwerkingen gerappor-
teerd bij het gebruik van lijnzaad.

KANEEL (CINNAMOMUM SPP.)
Verschillende gerandomiseerde klinische 
onderzoeken, systematische reviews en 
meta-analyses hebben de therapeutische 
rol van kaneel bevestigd: het verlaagt de 
bloedglucosespiegel en het verbetert het 
plasmalipidenprofiel. Hierdoor zou het van 
pas kunnen komen bij NAFLD. Om deze 
hypothese uit te zoeken, werd een gerando-

miseerd klinisch onderzoek opgezet. Vijftig 
NAFLD-patiënten verdeeld over twee groe-
pen, kregen óf twee keer per dag 750 mg 
kaneel, of als ze in de placebogroep zaten, 
twee capsules met tarwebloem. Na twaalf 
weken waren de nuchtere bloedglucose-
spiegel, HOMA-IR- en QUICKI-waarden en 
cholesterol-, triglyceriden-, ALT-, AST-, GGT- 
en HS-CRP-spiegels verlaagd in de kaneel-
groep in vergelijking met de placebogroep. 
De serum-LDL-C-spiegel was verlaagd in 
beide groepen, terwijl geen veranderingen 
werden waargenomen in BMI, WC en HDL-
C-spiegels in beide groepen.

GROENE THEE (CAMELLIA SINENSIS)
Onderzoek naar groene thee en één groep 
van inhoudsstoffen, de catechinen, heeft 
onder andere bloedsuikerspiegel- en 
serumlipide-verlagende eigenschappen 
aangetoond. Catechinen (polyfenolen van 
het flavan-3-ol-type) vormen ongeveer 20% 
van de aanwezige flavonoïden in groene 
thee. Er wordt al langer gesuggereerd dat 
groene thee als rijke bron van catechinen 
een gunstig effect kan hebben op de lever-
functie en -vervetting bij NAFLD-patiënten. 
Hieronder worden twee klinische onder-
zoeken besproken, een met een onder-
zoeksgroep die thee gebruikte en een met 
een onderzoeksgroep die gebruik maakte 
van een extract.
In een dubbelblind, placebogecontroleerd 
onderzoek werden zeventien volwassenen 
met NAFLD willekeurig ingedeeld in drie 
groepen. De eerste groep kreeg 700 ml 

MAAIKE VAN KREGTEN | Er zijn verschillende planten en plantaardige middelen die 
mogelijk kunnen helpen bij niet-alcoholische leververvetting. In 2018 werd 
een zeer uitgebreid overzichtsartikel gepubliceerd waarin meerdere planten, 
complexmiddelen en geïsoleerde inhoudsstoffen worden besproken. Deze 
zijn alle klinisch getest. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de 
planten die Bagherniya et al. in hun overzicht hebben behandeld.

KORTE TOELICHTING BIJ
GEBRUIKTE AFKORTINGEN: 

ALP: alkaline phosphatase. Enzym dat fosfaatgroepen van bij-
voorbeeld eiwitten kan afknippen. Een van de diagnostische 
markers voor leveraandoeningen en galwegproblemen. ALP-
spiegels zijn o.a. verhoogd bij hepatitis en levercirrose. 

ALT: alanine-aminotransferase. Enzym dat voornamelijk in 
levercellen voorkomt en dat voor de omzetting van het amino-
zuur L-alanine zorgt. Diagnostische marker voor leverschade of 
leverontstekingen. 

AST: aspartate-aminotransferase. Enzym dat onder andere in 
levercellen voorkomt en dat voor de omzetting van L-aspartaat 
zorgt. Diagnostische marker voor leverbeschadigingen en 
aandoeningen zoals hepatitis. 

BMI: body mass index. Veelgebruikte index die de verhouding 
tussen lengte en gewicht weergeeft. De BMI geeft een indica-
tie voor overgewicht of ondergewicht en heeft een duidelijke 
correlatie met de hoeveelheid lichaamsvet.

GGT: gamma-glutamyltransferase. Een enzym dat onder 
andere betrokken is bij de afbraak van glutathion, en in 
de lever een rol speelt bij de afbraak van geneesmiddelen 
en andere stoffen. Een van de diagnostische markers voor 
leverfunctionaliteit. GGT is met name verhoogd bij diabetes, 
leveraandoeningen en overmatig alcoholgebruik.  

GLP-1: glucagon-like peptide-1. Peptidehormoon dat onder 
andere insulinesecretie stimuleert en glucagonsecretie remt. 
Diagnostische marker voor het functioneren van de insuli-
ne-producerende β-cellen.  

HDL-C: high-density lipoprotein cholesterol. ‘Goed’ cholesterol. 
Kan mogelijk een beschermende rol spelen tegen de ontwik-
keling van hart- en vaatziekten. 

HOMA-IR: homeostasis model of assessment-insulin resistance. 
Meetmethode om insulineresistentie en het functioneren van 
de insulineproducerende β-cellen te bepalen.  

HS-CRP: high-sensitivity C-reactive protein. Acutefase-eiwit 
dat door de lever geproduceerd wordt na het optreden van 
een ontsteking. Daarmee is het ook een belangrijke algemene 
diagnostische marker voor ontstekingen. 

IL-8: interleukin-8. Een chemokine die als chemoattractant een 
belangrijke rol speelt bij ontstekingsprocessen en celprolife-
ratie. Diagnostische marker voor diverse ontstekingsreacties. 

LDL-C: low-density lipoprotein cholesterol. ‘Slecht’ cholesterol. 
Risicofactor voor hart- en vaataandoeningen.

NAFLD: non-alcoholic fatty liver disease. Niet-alcoholische 
leververvetting. 

QUICKI: quantitative insulin sensitivity check index. Methode die 
gebruikt wordt om insulinegevoeligheid te meten met behulp 
van een nuchter bloedmonster. Ongevoeligheid voor insuline 
is vaak een belangrijke marker voor het ontwikkelen van dia-
betes type 2 . 

TC: total cholesterol. Totaal cholesterolgehalte in het bloed. 
Belangrijke diagnostische marker voor risico op hart- en 
vaataandoeningen. 

TNF-α: tumor necrosis factor alpha. Een pro-inflammatoir 
cytokine die een belangrijke mediërende rol speelt bij ontste-
kingsreacties. Belangrijke diagnostische ontstekingsmarker. 

TPS: tissue polypeptide specific antigen. Een diagnostische 
marker voor tumorgroei en celproliferatie. 

WC: waist circumference. Buikomvang van een persoon. Marker 
voor lichaamsvet.

AFBEELDING 1 |  Groene thee (Camellia sinensis). Foto Sebastianjude
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groene thee met high density-catechinen 
(1080 mg). De tweede groep kreeg ook 700 
ml groene thee, maar met low density-ca-
techinen (200 mg). De placebogroep kreeg 
700 ml drank met groenetheesmaak die 
geen catechinen bevatte. 
Twaalf weken later werd de grootste afname 
van lichaamsgewicht en BMI vastgesteld in 
de groep die de high density-catechinen had 
gekregen. Dit resultaat was echter niet sig-
nificant in vergelijking met de andere groe-
pen. Met betrekking tot de vermindering 
van het lichaamsvetpercentage was er wel 
een waarneembaar verschil in deze groep 
ten opzichte van de andere groepen. Daar-
naast werd een grotere verbetering gevon-
den in de leververvettingswaarden bij de 
low density-catechinengroep in vergelijking 
met de andere groepen. De serum-ALT- en 
urine-8-isoprostaanspiegels (een specifieke 
marker voor oxidatieve stress) waren in 
alle drie de groepen verminderd, maar de 
afname in de high density-catechinengroep 
was groter dan bij de andere groepen.
In een andere dubbelblinde, placebo-
gecontroleerde, gerandomiseerde klinische 
studie werd het effect van groenethee-ex-
tract bij NAFLD-patiënten onderzocht. 
Tachtig patiënten kregen gedurende 
twaalf weken óf een keer per dag een 
groenethee-extracttablet van 500 mg óf één 
placebotablet met microkristallijne cellulose. 
In beide groepen daalde de BMI, maar de 
afname was groter in de groenetheegroep. 
Ook daalden in deze groep de serum-ALT- en 
AST-spiegels, maar dit was niet statistich sig-
nificant ten opzichte van de controlegroep. 
De serum-ALP-spiegel daalde ook in beide 
groepen, maar de afname was groter in de 
groenetheegroep.

SOJA (GLYCINE MAX)
Verschillende dierproeven hebben laten 
zien dat soja van nut kan zijn bij leverver-
vetting, omdat het de insulineresistentie 
verlaagt, vervetting van de lever vermindert 
en de antioxidatieve capaciteit vergroot. 
Er is slechts één klinisch onderzoek dat de 
effecten van een sojahoudend dieet bij 
NAFLD-patiënten evalueert.

In een gerandomiseerde, parallelle klinische 
proef kregen 45 patiënten drie verschillende 
diëten. De eerste groep kreeg een calorie-
arm dieet, groep twee kreeg een calorie- en 
koolhydraatarm dieet en de derde groep 
een calorie- en koolhydraatarm dieet, aan-
gevuld met soja. Na acht weken lieten alle 
groepen over het algemeen verbeteringen 
in de NAFLD-beoordeling zien. HDL-C-spie-
gels namen in alle drie groepen toe, terwijl 
BMI en serumtriglyceride-, cholesterol-, 

ALT- en AST-spiegels waren verlaagd. Bij de 
sojagroep was er echter een grotere daling 
waarneembaar van de serum-HS-CRP- en 
ALT-spiegels, vergeleken met de andere 
twee groepen. Verlagingen van de serum-
AST-spiegels waren marginaal, maar ble-
ken het grootst in de sojagroep. Daarnaast 
namen de seruminsulinespiegels alleen 
waarneembaar af in de sojagroep.

ZOETHOUT (GLYCYRRHIZA GLABRA)
In eerdere studies bleek zoethoutwor-
telextract leverontsteking en lever-
beschadiging te verminderen. In een 
gerandomiseerd, placebogecontroleerd 
onderzoek kregen 66 patiënten 2 g van 
een waterig zoethoutwortelextract per 
dag, of een placebopil met 2 g zetmeel.  
Aan het einde van de twee maanden durende 
behandeling was de BMI in geen van beide 
groepen veranderd. Echter, de serum-ALT- 
en AST-spiegels waren wel verlaagd in de 
zoethoutgroep. Er werden geen bijwerkingen 
waargenomen tijdens het onderzoek.

OLIJFOLIE EN CANOLAOLIE
Olijfolie bevat grote hoeveelheden enkel-
voudig onverzadigde vetzuren en antioxi-
datieve fenolische verbindingen. Het wordt 
beschouwd als een belangrijk bestanddeel 
van het mediterrane dieet, dat wordt geas-
socieerd met het minder voorkomen van 
hart- en vaatziekten, bepaalde soorten 
kanker en leveraandoeningen. De theorie 
hierachter is dat olijfolie de stapeling van 
triglyceriden in de lever kan verminderen, 
en dat het bij insulineresistente proefperso-
nen verbeteringen geeft van postprandiale 
triglyceriden-, glucose- en GLP-1-spiegels. 
Daarnaast zou het de expressie kunnen ver-
hogen van het glucosetransporter-2-gen 
(GLUT-2) in de lever. GLUT-2 speelt een 
belangrijke rol bij het glucosetransport van 
het bloed naar de lever. Men vermoedt dat 
deze effecten worden gemedieerd door 
verschillende mechanismen, waaronder 
het verminderen van nucleaire factor-kap-
paB (NF-kB)-activatie, het verminderen van 
LDL-oxidatie en het verlagen van de insuli-
neresistentie door de productie van pro-in-
flammatoire cytokines (zoals TNF-α en inter-
leukine-6) te remmen.
Een andere plantaardige olie met hoge con-
centraties enkelvoudig onverzadigde vet-
zuren is canolaolie (een speciale variant van 
koolzaadolie), die als therapeutisch effect 
een verlaging van de lipidenspiegel in het 
bloed heeft.
Drieënnegentig mannen met NAFLD wer-
den voor een klinisch onderzoek verdeeld 
in drie groepen. Eén groep kreeg gedu-
rende zes maanden dagelijks olijfolie, een 

andere groep kreeg canolaolie en de con-
trolegroep kreeg culinaire soja- of saffloer-
olie. De laatste groep mocht niet meer dan 
20 g per dag gebruiken. Zes maanden later 
was de BMI van de olijfoliegroep gedaald 
in vergelijking met de controlegroep. Ook 
de nuchtere insulinespiegel en HOMA-IR-
waarde waren gedaald in zowel de olijfolie- 
als de canolaoliegroep vergeleken met de 
controlegroep. De waargenomen afname 
van serum-ALT- en AST-spiegels was echter 
niet significant in alle drie groepen. De ernst 
van de leververvetting nam af ten opzichte 
van de uitgangswaarde in zowel de olijf-
oliegroep als in de canolaoliegroep, maar 
bleef onveranderd in de controlegroep. Na 
de behandeling normaliseerden de waar-
den voor leververvetting bij 66,7% van de 
patiënten in de olijfoliegroep en bij 76,7% 
van de patiënten in de canolaoliegroep, en 
deze veranderingen waren groter dan bij de 
controlegroep.

CHLORELLA VULGARIS
Chlorella is een micro-alg en wordt veel 
gebruikt als voedingssupplement voor de 
preventie en behandeling van verschillende 
metabole aandoeningen, zoals dyslipide-
mie (verhoogde bloedvettenconcentratie), 
hyperglykemie (te hoog bloedglucosege-
halte), hypertensie en obesitas. Men denkt 
ook dat consumptie van Chlorella de nuch-
tere plasmaglucosespiegel kan verlagen 
door activering van specifieke insulinesig-
naleringsroutes. Het heeft gunstige effec-
ten op zowel insulineresistentie als op het 
lipidenmetabolisme.

In een gerandomiseerd placebogecontro-
leerd onderzoek werden zeventig patiënten 
verdeeld in twee groepen die gedurende 
acht weken dagelijks 300 mg Chorella of 
een placebo kregen. In vergelijking met de 
uitgangswaarden namen gewicht en WC 
af in beide groepen, maar de interventie-
groep verloor meer gewicht dan de contro-
legroep. Zowel nuchtere serumglucose- als 
TNF-α-spiegels waren verlaagd in de Chlo-
rella-groep. Serum-ALT-, AST-, insuline- en 
HS-CRP-spiegels en de HOMA-IR-waarde 
namen in de loop van de tijd af in de Chlo-

AFBEELDING 2 |   Chlorella (Chlorella spp.). Foto Andrei Savitsky
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rella-groep, hoewel de verschillen tussen de 
groepen niet significant waren. Er werden 
geen bijwerkingen gemeld door de deelne-
mers aan de interventie.

In een ander onderzoek werden zestig pati-
enten gerandomiseerd verdeeld in twee 
groepen, voor een behandeling van acht 
weken. De ene groep kreeg 1200 mg Chlo-
rella per dag naast 400 mg vitamine E, de 
andere groep kreeg placebopillen naast de 
vitamine E, beide gedurende acht weken. 
Aan het einde van dit onderzoek vertoonde 
de Chlorella-groep een sterkere afname van 
lichaamsgewicht en BMI Ook de serum-ALP- 
en nuchtere bloedglucosespiegels waren 
verlaagd vergeleken met de groep die 
alleen vitamine E kreeg.

In een derde gerandomiseerd onderzoek 
werden 76 patiënten verdeeld in twee 
groepen. De ene groep kreeg per dag 1200 
mg Chlorella-extract, 750 mg metformine 
en 200 mg vitamine E. De andere groep 
kreeg per dag 1250 mg metformine en 200 
mg vitamine E. Deze behandeling duurde 
drie maanden. Na afloop van de studie 
vertoonden beide groepen een afname 
van lichaamsgewicht en BMI. In de Chlorel-
la-groep werd een afname waargenomen 
van serum-ALT-, AST- en triglyceriden-spie-
gels en van de HOMA-IR-waarde, maar deze 
afnames waren niet significant verschillend 
van die van de controlegroep. In deze stu-
die vielen sommige patiënten af vanwege 
bijwerkingen.

BAYBERRY (MYRICA SPP.)
Bayberries zijn de vruchten van kleine 
bomen en struiken uit de gagelfamilie (Myri-
caceae). In vitro vertoont bayberry sterk 
antioxidatieve effecten die worden toege-
schreven aan anthocyanen en een verschei-
denheid aan fenolische zuren, waaronder 
koffiezuur, ferulazuur, sinapinezuur en sali-
cyclzuur. Dierstudies hebben aangetoond 
dat bessen die rijk zijn aan anthocyanen en 
fenolzuren, gebruikt kunnen worden om 
symptomen van oxidatieve stress, dyslipi-
demie, leversteatose (leververvetting) en 
ontsteking te verbeteren.
Om dit klinisch te onderzoeken kregen 88 
patiënten gedurende vier weken twee keer 
per dag 250 ml bayberrysap of een placebo. 
Aan het einde van de studie werden in beide 
groepen geen belangrijke veranderingen 
gezien in plasma-triglyceriden-, ALT-, AST-, 
TC-, LDL-C-, nuchtere glucose-, insuline- 
en HS-CRP-spiegels en HOMA-IR-waarde. 
Het effect van de bayberrysapconsump-
tie op oxidatieve stress en ontstekings- en 
apoptosemarkers bleek echter gunstig uit 

te vallen. Plasmaspiegels van eiwitcarbo-
nylgroepen (een serologische marker van 
oxidatieve stress), IL-8, TNF-α enTPS waren 
afgenomen door bayberrysapconsumptie, 
in vergelijking met de controlegroep. Geen 
van de deelnemers aan deze studie meldde 
bijwerkingen.

KNOFLOOK (ALLIUM SATIVUM)
Knoflook bevat verschillende inhoudsstof-
fen met bekende antioxidatieve werking, 
waardoor knoflookconsumptie reactieve 
zuurstofmetabolieten zou kunnen neutra-
liseren en daarmee oxidatieve schade kan 
voorkomen. Eerdere studies hebben gun-
stige effecten van knoflook gemeld bij som-
mige soorten kanker, evenals preventie van 
hart- en vaatziekten als gevolg van effecten 
op de bloeddruk en hypercholesterolemie.
In een onderzoek met 110 NAFLD-patiënten 
werd knoflook vergeleken met een placebo. 
Twee groepen kregen óf 400 mg knof-
lookpoedertabletten, óf placebotabletten 
gedurende 15 weken. De knoflookgroep liet 
een grotere afname zien in zowel lichaams-
gewicht als lichaamsvet. Bij de resultaten 
van deze studie werden echter geen andere 
factoren zoals klinische en biochemische 
parameters gerapporteerd. Er werden 
geen nadelige effecten of bijwerkingen 
waargenomen.

PHYLLANTHUS URINARIA
Van deze plant wordt leverbeschermende 
activiteit gerapporteerd. Net als bij andere 
Phyllanthus-soorten bezit het extract sterke 
antioxidatieve capaciteiten, waardoor oxi-
datieve stress, peroxidatie van lipiden en 
ontstekingen onderdrukt kunnen worden.
In een gerandomiseerd placebogecontro-
leerd onderzoek kregen zestig niet-alco-
holische steatohepatitispatiënten driemaal 
daags 1 g P. urinaria in tabletvorm (n = 40), 
of placebotabletten (n = 20). Na de behan-
delingsduur van 24 weken waren in de 
interventiegroep de NAFLD-score, het ver-
vettingspercentage en de vervettingsgraad 
verlaagd ten opzichte van de uitgangs-
waarde, terwijl deze veranderingen niet 
optraden in de placebogroep. Er waren ech-
ter geen statistisch significante verschillen 

in de resultaten tussen de P. urinaria-groep 
en de placebogroep. Verder werden geen 
noemenswaardige veranderingen waarge-
nomen in lobulaire en portale ontsteking 
en leverbindweefselvorming in de studie-
groepen. Ongeveer 30% van de patiënten 
in beide studiegroepen maakte melding 
van bijwerkingen zoals dyspepsie, diarree 
en pijn op de borst. 5% van de patiënten 
in beide studiegroepen kreeg ernstige bij-
werkingen zoals beroerte en rugpijn. Het 
aantal bijwerkingen was echter niet signi-
ficant verschillend tussen de P. urinaria- en 
de placebogroep.

CONCLUSIE
Alhoewel veel van de hierboven ver-
melde resultaten niet statistisch signifi-
cant bleken te zijn, verdienen de geobser-
veerde effecten zeker verder onderzoek. 
Er worden in dit overzichtsartikel nog meer 
klinische onderzoeken besproken, zoals 
met oplosbare vezels en de volgende geïso-
leerde verbindingen: silymarin en silybin 
uit mariadistel (Silybum marianum), curcu-
min, essentiële fosfolipiden geëxtraheerd 
uit sojabonen, resveratrol, anthocyanen, 
berberin en dihydromyricetin. Daarnaast 
bespreken de auteurs de volgende Chinese 
formules: Xuezhikang: een extract van rode 
gist rijst en de complexen Qianggan, Dan-
ning Pian en Yiqi Sanju. Omwille van de 
ruimte in dit nummer zijn deze niet in dit 
artikel opgenomen.

De auteurs van het overzichtsartikel 
concluderen: “Hoewel levensstijlaan-
passingen met betrekking tot voeding 
en lichaamsbeweging momenteel de 
eerstelijnsbehandeling voor NAFLD 
blijven, lijkt het erop dat sommige bio-
actieve plantaardige stoffen met een 
aanvaardbare veiligheid de NAFLD-be-
handeling mogelijk kunnen verbeteren.”  
Vanwege de complexiteit van NAFLD lijkt 
een combinatie van leefstijlverbetering en 
fytotherapie een goede strategie te zijn. 
Vooral patiënten bij wie de leefstijlveran-
dering niet voldoende lukt, zouden moge-
lijk gebaat kunnen zijn met aanvullende 
fytotherapie.

    
Auteursgegevens: zie pagina 6

REFERENTIE | Bagherniya M. et al. Medicinal plants and 
bioactive natural compounds in the treatment of non-al-
coholic fatty liver disease: A clinical review. Pharmacol Res. 
2018;130:213-240.

AFBEELDING 3 | Phyllanthus urinaria. Foto Dinesh Valke.
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Griep? Verkoudheid?

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

HOT DRINK
ECHINAFORCE

Echinaforce Hot Drink* helpt bij onvoldoende weerstand, bij griep en verkoudheid. 
Het bevat Echinacea purpurea. Deze plant stimuleert de werking van het 
immuunsysteem. Dit verhoogt de weerstand tegen bacteriële en virale infecties.
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Onderzoeken in relatie tot het metabool 
syndroom met Nigella, Crocus en Aronia

NIGELLA SATIVA
Zwarte komijn of uienzaad is het zaad van 
Nigella sativa L., een plant uit de ranonkel-
familie. De Nederlandse naam is muskaat-
bloem. De nauw verwante sierplant Nigella 
damascena L. is bekend onder de naam 
juffertje-in-het-groen. Het zaad wordt in 
verschillende landen gebruikt om af te 
slanken, maar de resultaten van klinische 
studies zijn inconsistent. Mousavi et al. 
deden een meta-analyse om vast te stellen 
of consumptie van het zaad invloed heeft 
op het gewicht, de body mass index (BMI) 
en de buikomvang van volwassenen [1]. 

Van de 377 gevonden gerandomiseerde en 
placebogecontroleerde studies werden er 
dertien gebruikt voor de review. De dertien 
studies hadden in totaal 875 deelnemers. 
Onderzoeken duurden zes tot dertien 
weken en er werd 5 ml (3 gram) Nigella-olie 
of 100 tot 2000 mg poeder (in capsule-
vorm) per dag gebruikt. 

Uit de meta-analyse bleek dat het 
lichaamsgewicht gemiddeld met 1,76 kilo 
meer daalde in de Nigella-groepen dan 
in de placebogroepen. De olie deed het 
beter dan de capsules met poeder. Ook de 
BMI daalde significant met 0,85 kg/m2 als 
gevolg van Nigella-suppletie (voor beide 
toedieningsvormen), en meer bij mannen 
dan bij vrouwen. Bij de reductie van de buik-
omvang werd geen significantie bereikt 
voor de hele groep. Een subgroepanalyse 
liet zien dat studies met alleen mannelijke 
deelnemers wel een significant resultaat 
hadden. 

Omdat er nogal wat verschillen waren in de 
opzet van deze dertien studies, met name 
in het aanvangsgewicht van de deelne-
mers, spreken de auteurs de wens uit dat 
meer aanvullende studies worden gedaan. 
Deze moeten van langere duur zijn en 
meer uniforme deelnemers includeren. 

CROCUS SATIVUS
Saffraan is de laatste jaren veel in het 
nieuws vanwege zijn antioxidatieve wer-
king, die onder meer aan de inhoudsstof 
crocin (een carotenoïde) wordt toege-
schreven. In een dubbelblinde, gerando-
miseerde, gecontroleerde studie in Iran 
werd onderzocht of crocin een positieve 
invloed heeft op vier specifieke aspecten 
van het metabool syndroom [2]. Proef-
personen (meest vrouwen, 41 van de 48) 
hadden een verhoogde bloedsuikerspie-
gel, verhoogd triglyceridenniveau, een 
hoge bloeddruk en abdominale obesitas. 
Dagelijks kregen zij een tablet van 500 mg 
toegediend met daarin een placebo of een 
gestandaardiseerde bereiding (20% crocin) 
uit de bloemstempels van Crocus sativus 
L. Er werden geen significante verschillen 
met de baseline gevonden bij beide groe-
pen, behalve op het niveau van het chole-
sterolgehalte, maar dat daalde ook bij de 
placebogroep. Uit dit onderzoek kunnen 
dus geen conclusies aangaande effectivi-
teit worden getrokken.

ARONIA MELANOCARPA
Banjari et al. [3] beschreven de werking van 
gebruik van de appelbes (Aronia melano-
carpa [Michx.] Elliott, fructus) op diabetes-
gerelateerde problematiek. Appelbessap 
is een product met een hoog gehalte aan 
antioxidanten en blijkt de stijging van de 
bloedsuikerspiegel na een maaltijd te kun-
nen tegengaan, zo bleek uit onderzoek 

TEDJE VAN ASSELDONK | De American Botanical Council publiceerde in de serie Herbclips in 2018 drie besprekingen van 
studies naar de inzet van kruiden bij obesitas, diabetes en metabool syndroom. Hieronder staat een samenvat-
ting daarvan.

met gezonde proefpersonen. Ook werkt 
het als remmer van angiotensine-converte-
rend enzym (ACE-remmer). Het remt even-
eens de enzymen dipeptidyl-peptidase IV 
en α-glucosidase, die belangrijk zijn bij de 
afbraak van eiwitten en koolhydraten. Voor 
klinische studies verwijzen de auteurs naar 
een eerder overzichtsartikel van Chrubasik 
et al. [4]. In dertien onderzoeken, doorgaans 
van matige kwaliteit, werden significante 
verbeteringen gezien in de klinische para-
meters die werden gebruikt voor diabetes 
type 2, hypercholesterolemie en andere 
symptomen van het metabool syndroom. 
Hierbij zijn echter heel verschillende han-
delsproducten gebruikt, zodat het com-
bineren van de verkregen data niet goed 
mogelijk was.

    
Drs. AGM (Tedje) van Asseldonk is bioloog, fytotherapie-do-
cent, kruidenteler, lid van de redactie van dit tijdschrift en 
was van 1999-2015 hoofd van het NVF-bureau. Reacties 
naar: asseldonk@ethnobotany.nl.

REFERENTIES | (naar ABC Herbclips: Black choke-
berry improves diabetes-related oxidative stress and 
lipid profiles en Meta-analysis of Nigella demon-
strates reduction in weight and body mass index, 
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bolic syndrome components door Oliff HS, 31/7/18)  
[1] Mousavi SM. et al. Effect of Nigella sativa supplementa-
tion on obesity indices: a systematic review and meta-ana-
lysis of randomized controlled trials.  Complement Ther 
Med. 2018;38:48-57. [2] Kermani T. et al. The efficacy 
of crocin of saffron (Crocus sativus L.) on the components 
of metabolic syndrome: A randomized controlled clinical 
trial. J Res Pharm Pract. 2017;6(4):228-232. [3] Banjari I. 
et al. Antidiabetic effects of Aronia melanocarpa and its 
other therapeutic properties.  Front Nutr. 2017;4:53.  [4] 
Chrubasik C. et al. The clinical effectiveness of chokeberry: 
a systematic review. Phytother Res. 2010;24(8):1107-1114.  

AFBEELDING | Appelbes (Aronia melanocarpa). Foto Healthshare

Griep? Verkoudheid?

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

HOT DRINK
ECHINAFORCE

Echinaforce Hot Drink* helpt bij onvoldoende weerstand, bij griep en verkoudheid. 
Het bevat Echinacea purpurea. Deze plant stimuleert de werking van het 
immuunsysteem. Dit verhoogt de weerstand tegen bacteriële en virale infecties.



12  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 32e jaargang, nr. 4, 2019

Effecten van broccoli 
bij overgewicht 

Broccoli (Brassica cretica, syn. Brassica 
oleracea var. italica) en andere Brassica 
spp. zijn rijk aan glucosinolaten en ver-
wante bioactieve metabolieten zoals iso-
thiocyanaten. Deze zwavelbevattende 
verbindingen worden verantwoordelijk 
gehouden voor veel van de biologische 
effecten die worden toegeschreven aan 
deze groenten. Van een aantal van deze 
actieve inhoudsstoffen is aangetoond 
dat ze bepaalde negatieve effecten van 
diverse ziektebeelden kunnen neutralise-
ren. De meeste vermelde effecten hebben 
betrekking op antikankereigenschappen. 
Epidemiologische studies hebben duide-
lijk een vermindering van de kans op kan-
ker laten zien door het regelmatig eten van 
koolgewassen. Klinische studies zijn vooral 
gericht op deze antitumoractiviteit. Er is 
minder duidelijkheid wat betreft de ont-
stekingsremmende eigenschappen van 
koolgroenten.

BROCCOLI ALS BRON VAN 
GLUCOSINOLATEN
De omzetting van glucosinolaten in iso-
thiocyanaten, zoals die plaatsvindt bij het 
kauwen en de vertering, lijkt cruciaal voor 
de positieve effecten die gepaard gaan 
met de consumptie van broccoli en andere 
koolsoorten. De groeiomstandigheden 
van broccoli zijn daarnaast van invloed op 
de biosynthese van onder andere glucosi-
nolaten, waarbij het met name gaat om de 

opslag in de jonge spruiten. Deze bevatten 
een tien tot vijftig keer hogere concentra-
tie aan glucosinolaten dan in een volwas-
sen broccoliplant.

De in broccoli geïdentificeerde glucosi-
nolaten zijn glucoïberin (GIB), glucorafa-
nin (GRA, 4-methyl-sulphinylbutylgluco-
sinolaat), 4-hydroxyglucobrassicin (HGB), 
glucoërucin (GER), glucobrassicin (GBS), 
4-methoxy-glucobrassicin (MBG) en neog-
lucobrassicin (NBG). 

Broccoli bevat naast deze genoemde 
glucosinolaten ook het bekende iso-
thiocyanaat sulforafaan (SFN), andere 
specifieke stikstofzwavelverbindingen, 
fenolderivaten (flavonoïdglycosiden en 
hydroxykaneelzuur), vitamine A, C, E en 
K, en mineralen. Het gebruik van broccoli 
als groente wordt nader toegelicht in het 
kader bij dit artikel. 

CHRONISCHE ONTSTEKING 
EN OBESITAS 
Tegenwoordig wordt aangenomen dat er 
bij obesitas sprake is van een chronisch 
lichte ontstekingstoestand. De hierbij 
betrokken stoffen, hier aangeduid als 
ontstekingsmarkers, zijn onder andere 
interleukine-6 (IL-6), interleukine-1β (IL-
1β), C-reactief proteïne (CRP) en tumor-ne-
crosefactor α (TNF-α). TNF-α, IL-6 en IL-1β 
zijn cytokinen die leiden tot een ontste-
kingsreactie. Bij een verhoogd inwendig 
vetgehalte als gevolg van overgewicht 
zijn de plasmaspiegels van deze eiwitten 
verhoogd. CRP is een belangrijke voor-
spellende marker voor cardiovasculaire 
aandoeningen. Alle vier genoemde stoffen 
zijn risicofactoren voor het ontwikkelen 
van hart- en vaatziekten, metabool syn-
droom en diabetes. Die chronisch lichte 
ontstekingstoestand is een reactie van 
het lichaam op de voedingsonbalans als 
gevolg van een energieoverschot, wat 

SOPHIEKE NIJHUIS-BOUMA | In 2018 verscheen een artikel met 42 literatuurverwijzingen over de effecten van de lan-
getermijnconsumptie van broccolispruiten op ontstekingsmarkers in overgewichtsituaties. Samen met vijf 
anderen deed López-Chillón een onderzoek met personen met overgewicht die dagelijks broccoli als spruit- of 
kiemgroente aten.  Deze broccoliconsumptie leidde voor enkele van de onderzochte ontstekingsmarkers tot 
een verbetering c.q. daling van de waarde. 

tot uiting komt in de ontwikkeling van 
insulineresistentie en diabetes type 2.  

Aanpassingen van het voedingspatroon, 
waardoor de obesitasgerelateerde ontste-
kingssituatie kan verminderen, kunnen de 
gezondheidsvoorwaarden verbeteren van 
mensen met overgewicht. Het doel van de 
studie van López-Chillón et al. was om aan 
de hand van veranderingen in de waarden 
van genoemde ontstekingsmarkers bij vol-
wassenen, de mogelijke ontstekingsrem-
mende werking van broccoli bij overge-
wicht te beoordelen.
 
ONDERZOEKSOPZET
Een klinisch onderzoek werd uitgevoerd 
met 40 personen met overgewicht maar 
zonder aandoeningen zoals hoge bloed-
druk, cardiovasculaire aandoeningen, dia-
betes en lever-, maagdarm- en nierziekten. 
Ook de inname van medicijnen tegen deze 
ziekten, een vegetarisch dieet, zwanger-
schap of het geven van borstvoeding 
waren uitsluitingsgronden. 

De onderzoekspopulatie bestond uit 21 
mannen en 19 vrouwen tussen 35 en 55 
jaar met een BMI-overgewichtscore van 
24,9 - 29,9 kg/m2. De gemiddelden van de 
onderzoekspopulatie waren 46 jaar, 85,8 
kg, 1,72 m, BMI 28,9 en vetpercentage 
30,34%. Gedurende de twee maanden 
voorafgaand aan het onderzoek mochten 
er geen vitamines, voedingssupplementen 
of medicijnen worden ingenomen. Ook 
was niet-roken een vereiste. Tijdens de 
week vóór het begin van de behandelings-
fase mochten geen Brassica-groenten zoals 
broccoli, radijs, bloemkool en spruitjes 
en daarvan afgeleide producten worden 
gegeten. Daarnaast werd de deelnemers 
gevraagd een mediterrane voedingswijze 
te volgen. 

AFBEELDING 1 | Broccoli (Brassica cretica). Foto Karelj



De behandelingsfase, ook wel aangeduid 
als interventiefase, bestond uit de dage-
lijkse consumptie van 30 g broccoli gedu-
rende 10 weken, gevolgd door een follow-
up-fase van 90 dagen met een normaal 
eetpatroon zonder broccoli. De broccoli 
werd als spruit- of kiemgroente gegeten. 
De broccolispruitjes moesten rauw, dus 
zonder koken of verhitting, worden gege-
ten in combinatie met andere voedings-
stoffen. Verhitting kan namelijk het gehalte 
aan glucosinolaten en hun biologische 
beschikbaarheid beïnvloeden. Daarom 
werden de broccolispruiten verwerkt in 
bijvoorbeeld groentesalades, koude pasta-
salades en koude sandwiches met kaas, 
ham, tomaten, sla, gegrild varkensvlees of 
gegrilde groenten. De deelnemers ontvin-
gen wekelijks zeven porties van 30 g broc-
colispruitjes, die tot consumptie werden 
bewaard in de koelkast. 

De broccolispruitjes waren vóór de afleve-
ring vanaf dag vier na de kieming gedu-
rende vier dagen blootgesteld aan 250 
µM methyljasmonaat (MeJA), om zo het 
gehalte aan bioactieve stoffen zoals gluco-
sinolaten te verhogen. Dit resulteerde in 
een toename van 70% ten opzichte van de 
onbehandelde plantjes. In deze 30-grams 
porties was de gemiddelde totale hoeveel-
heid glucosinolaten 121,11 mg, waarvan 
twee derde alifatische glucosinolaten en 

een derde indolglucosinolaten. GRA was 
het meest aanwezige alifatische glucosi-
nolaat met 51.08 mg en NBG met 20,11 mg 
het meest aanwezige indolglucosinolaat.

Aan het begin, tijdens en na afloop van 
het onderzoek werden vetpercentage, 
lichaamsgewicht, BMI en de plasmaspie-
gels van TNF-α, IL-6, IL-1β en CRP bepaald. 
Dit gebeurde op dag 0, dag 70, dag 90 en 
dag 160. Daartoe werden op genoemde 
dagen bloed en urine afgenomen. De 
biochemische analyses van de ontste-
kingsmarkers IL-6, IL-1β, CRP en TNF-α 
werden uitgevoerd met ELISA-kits met 
een hoge gevoeligheid, waarbij ELISA 
staat voor Enzyme-Linked Immuno Sorbent 
Assay. De concentraties glucosinolaten, 
isothiocyanaten en hun metabolieten in 
urine- en plasmamonsters werden bepaald 
met UHPLC (ultra high performance liquid 
chromatography), een snelle en gevoelige 
kolomchromatografische methode.

EFFECTEN VAN 
BROCCOLICONSUMPTIE
De plasmaspiegels van IL-6 waren na 70 
dagen broccoliconsumptie significant 
lager dan aan het begin van de interven-
tie en de gemiddelde waarde daalde van 
4,76 pg/mL op dag 0 naar 2,11 pg/mL op 
dag 70; een daling tot 38%. Tijdens de 
follow-up-fase stegen deze gemiddelde 
ontstekingswaarden van 1,2 pg/mL op 
dag 90 tot 2,66 pg/mL op dag honderd-
zestig. Ook de CRP-spiegel nam tijdens de 
broccoliconsumptie significant af. Deze 
daalde van 2,42 µg/mL op dag 0 naar 1,52 
µg/mL op dag 70, een daling tot 59%. In 
de follow-up-fase namen de waarden ech-
ter weer toe tot 1,92 µg/mL en 2,32 µg/
mL op respectievelijk dag 90 en dag 160. 

Voor de TNF-α- en IL-1β-spiegels waren er 
onvoldoende waarnemingen om betrouw-

bare uitspraken te doen over het effect 
van de broccoliconsumptie hierop. Het 
gewicht en de BMI van de proefpersonen 
veranderden door de broccoliconsumptie 
niet significant, maar het vetpercentage 
nam tijdens de interventieperiode wel sig-
nificant af. 

In eerder onderzoek leidde een broccoli-
consumptie van 250 g per dag gedurende 
10 dagen bij rokers tot een CRP-spiegelda-
ling van zo’n 48%. Bij de inname van grote 
hoeveelheden koolgewassen (7-14 g/kg 
lichaamsgewicht) gedurende 14 dagen, 
werd ook een afname van IL-6- en CRP-con-
centraties waargenomen. 

Tijdens de interventieperiode werd een 
opvallende toename waargenomen van de 
concentraties van de glucosinolaatmeta-
boliet 3,3-diïndolylmethaan (3,3-DIM) tot 
bijna de dubbele waarde. In de eerste 20 
dagen van de follow-up-fase keerden deze 
concentraties echter weer terug op het 
oorspronkelijke niveau. De concentraties 
van de isothiocyanaten sulforafaan-N-ace-
tylcysteïne (SFN-NAC) en sulforafaan-cys-
teïne (SFN-CYS) vertoonden tijdens de 
behandelingsperiode een sterke toename, 
maar in de follow-up daalden deze waar-
den eveneens weer tot het niveau van het 
begin van de behandeling. Voor de totale 
gemeten sulforafaanconcentratie (SFN) 
geldt ook dat er aan het eind van de inter-
ventieperiode een toename was, maar dat 
die in de follow-up-fase weer afnam. 

De toename in glucosinolaatmetabolie-
ten leidde tot een significante vermin-
dering van IL-6- en CRP-spiegels, wat 
hun invloed en/of effect op de productie 
van deze ontstekingsmarkers doet ver-
moeden. Zo was de vermindering van 
de IL-6-spiegel sterk gerelateerd aan de 
toename van SFN-metabolieten. Voor 

Broccoli is afkomstig uit Klein-Azië en verwant aan bloemkool.
In de zeventiende eeuw werd dit gewas al volop verbouwd in 
Italië en verspreidde zich daarna over de hele wereld. In Neder-
land is broccoli het gehele jaar verkrijgbaar, al dan niet inge-
voerd vanuit Spanje of Italië. De schermen met gesloten bloem-
knoppen worden gegeten, maar in sommige streken van 
Italië ook de bladeren. Het Italiaanse woord broccolo (meervoud 
broccoli) betekent spruit. Na de oogst van het hoofdscherm 
lopen de zijschermen uit, die dan eveneens kunnen worden 
geoogst. Tot bloei gekomen roosjes zijn minder smakelijk.  
De malse stengels hebben iets weg van asperges, vandaar de  

Duitse naam Spargelkohl. Broccoli is een groente die in vergelijking 
met andere groentes rijk is aan mineralen zoals ijzer en calcium, 
vitamine B1, B2 en C, β-caroteen (pro-vitamine A), foliumzuur en 
vezels. Daarbij bevat broccoli weinig calorieën, namelijk 29 kcal 
per 100 g verse broccoli.

Broccoli wordt gekookt, rauw of gebakken gegeten. Door (lang) 
koken of diepvriezen gaan bepaalde gunstige voedingsstoffen 
uit broccoli verloren, maar bij wokken, stomen of bereiding in de 
magnetron blijven de werkzame stoffen veelal behouden.

Broccoli als groente

AFBEELDING 2 | Broccolikiemen (Brassica cretica).
Foto www.seedsforafrica.co.za
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SFN-NAC en SFN-CYS gold hetzelfde.  

De verkregen effecten met 30 g broc-
colispruiten per dag zijn waarschijnlijk te ver-
klaren door het feit dat broccolikiemen zeer 
rijk zijn aan glucorafanin (een glucosinolaat). 
Ze bevatten een tot tienvoudig hogere 
waarde ten opzichte van de volgroeide 
bloeiwijze die over het algemeen als groente 
wordt gegeten. Tijdens de groei wordt er 
namelijk verhoudingsgewijs minder glucor-
afanin aangemaakt. 

CONCLUSIE EN 
VERVOLGONDERZOEK 
De dagelijkse consumptie van broccoli als 
kiemgroente kan de IL-6- en CRP-spiegels 
bij mensen met overgewicht in positieve 
zin beïnvloeden en zo een remmende wer-
king op het ontstaan van een chronische 
ontsteking hebben. López-Chillón et al. 
achten verder onderzoek nodig om het wer-
kingsmechanisme van broccoli als gezond-
heidbevorderende voeding verder op te 
helderen, maar de positieve onderzoeksre-

sultaten ondersteunen de reeds bekende 
eigenschappen van broccoli bij het voorko-
men van bepaalde ziektes. Ook geven de 
auteurs aan dat een belangrijke beperking 
van het uitgevoerde onderzoek was dat er 
geen controlegroep was meegenomen in 
het onderzoek. Daarnaast is de post-inter-
ventie follow-up niet een ideale controle. 

De verkregen onderzoeksresultaten kun-
nen niet direct worden geëxtrapoleerd naar 
mensen met overgewicht die wel begelei-
dende ziektes hebben zoals hoge bloeddruk, 
hart- en vaatziekten, insulineresistentie of 
diabetes type 2. In het voorliggende onder-
zoek is er immers gewerkt met personen bij 
wie deze laatstgenoemde factoren niet aan 
de orde waren. 
Toch kunnen de waargenomen sterke ver-
anderingen in ontstekingsmarkerspatronen 
aan het eind van de interventie en het herstel 
daarna, een mogelijke indicatie zijn van het 
positieve effect van broccoli, wat dan wel in 
een uitgebreidere en beter opgezette studie 
verder zal moeten worden onderzocht.

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

REFERENTIES | López-Chillón MT. et al. Effects of long-term 
consumption of broccoli sprouts on inflammatory markers 
in overweight subjects. Clin Nutr. 2019;38(2):745-752.
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Gunstige effecten van tomaat 
bij patiënten met obesitas 

MAAIKE VAN KREGTEN  | Obesitas kan significant bijdragen aan de ontwikkeling van bepaalde (ernstige) aandoeningen, 
zoals insulineresistentie, dyslipidemie (verhoogde bloedvettenconcentratie), ophoping van viscerale vetten en hart- 
en vaatziekten. Overtollig circulerend vet leidt mede tot vasculaire ontstekingen, wat het risico op hart- en vaatziekten 
verhoogt. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2010 een aantal aanbevelingen opgesteld met betrekking tot 
de voordelen van planten en van planten afgeleide voedingsstoffen tegen verschillende chronische ziekten. Tomaat 
(Solanum lycopersicum L.) is zo’n plant.

AFBEELDING |  Tomaat (Solanum lycopersicum). Foto Luc Viatour

Het overzichtsartikel dat Alam et al. dit 
jaar publiceerden, evalueert de rol van het 
gebruik van tomaat en de van tomaten 
afgeleide voedingsstoffen op hart- en vaat-
ziekten, obesitas, diabetesmanagement en 
de preventie van vasculaire ontstekingen 
bij proefpersonen in klinische studies.

De bevindingen van deze onderzoekers 
wijzen op een duidelijk verband tussen 
tomatenconsumptie en positieve effec-
ten op biomarkers die zijn gerelateerd aan 
obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. 
Voorbeelden zijn bloedglucosespiegels, 
HbA1c-spiegel (een maat voor bloedsuiker-
spiegelgemiddelde), een ongunstig lipi-
denprofiel, specifieke ontstekingsmarkers 
en verhoogde vrije radicalenconcentra-
ties. De gevonden positieve effecten van 
tomaatconsumptie op die biomarkers kun-
nen mogelijk leiden tot een verminderd 
risico op deze aandoeningen. Voedings-
middelen op basis van tomaten hielden 
belangrijke biomarkers van vaatziekten 
onder controle, zoals de LDL/HDL-ver-
houding, totaal-cholesterolspiegel (TC), 
VLDL-spiegel, HbA1c-spiegel, cholesterol-
metabolisme, ontstekingsindicatoren 
(zoals productie van C-reactief eiwit), 
atherosclerose-indicatoren (bijvoorbeeld 
ApoB/ApoA-I ratio) en creatinine- en 
urinezuurspiegels.

Regelmatige tomaatconsumptie lijkt 
ook het insulinemetabolisme en de 
HbA1c-waarden te reguleren bij zowel dia-
betici als gezonde volwassenen. Als aan-
vulling op conventionele medicijnen lijkt 
het de systemische stikstofmonoxidesynt-
hase-activiteit en de stikstofmonoxidecon-
centratie te verhogen, de functies van 
de endotheelcellen te verbeteren en de 
schade aan de hartspiercellen te vermin-
deren bij mensen met ongecontroleerde 
hypertensie.

Andere resultaten uit dit onderzoek lij-
ken erop te wijzen dat tomaatconsump-
tie de algehele antioxidatieve status ver-
hoogt, celbeschadiging kan voorkomen 
en bepaalde immuuncellen en chronische 
ontstekingsziekten kan reguleren. Daar-
naast melden de auteurs dat gebruik van 
tomatensap angst lijkt te verminderen en 
het energieverbruik in mensen met obesi-
tas kan verhogen.

In dit onderzoek werden gunstige effec-
ten van verschillende tomaatbereidingen 
gevonden. Consumptie van rauwe tomaat, 
tomatensap, gekookte tomaat en van 
tomaten afgeleide componenten bleken 
gunstig effecten bij obesitas te hebben en 
vertoonden bij een normaal, dagelijks con-
sumptiepatroon geen schadelijke bijwer-
kingen op de algehele gezondheid.

De meeste onderzoeken werden echter bij 
jonge, gezonde deelnemers uitgevoerd en 
daardoor werden zelden de effecten van 
tomaatconsumptie op de incidentie van 
cardiovasculaire aandoeningen zoals een 
hartinfarct onderzocht. In sommige onder-
zoeken werden alleen gezonde proef-
personen gebruikt, terwijl enkele andere 
onderzoeken alleen met patiënten werden 
uitgevoerd. De verkregen resultaten wer-

den dan ook vergeleken op basis van de 
gemeten uitgangswaarden of tussen de 
geïncludeerde groepen, maar dus niet tus-
sen gezonde proefpersonen en patiënten. 
Verder is er ook geen follow-up van de lan-
getermijneffecten van het werkelijke risico 
op hartaandoeningen gemeten.
 
De auteurs concluderen dat deze klinische 
onderzoeken hebben aangetoond dat 
regelmatig gebruik van tomaat positieve 
effecten heeft op biomarkers die worden 
geassocieerd met obesitas en hart- en vaat-
ziekten en dat dagelijkse tomaatconsump-
tie veilig is gebleken. Tomaatconsumptie 
kan volgens hen daarom mogelijk zelfs een 
alternatieve aanpak vormen in plaats van 
synthetische medicijnen om antioxidant-
spiegels te verbeteren, vaatziekten te voor-
komen en om diabetes en obesitas beter 
onder controle te houden. 
 
Voedingsstoffen in tomaten kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het voorkomen 
of verminderen van ontstekingsprocessen. 
Het regelmatig gebruik van tomaat of van 
tomaat afgeleide voedingsstoffen bij de 
dagelijkse maaltijden zou daarom kunnen 
worden aanbevolen om zo een bijdrage te 
leveren aan de preventie van tal van chro-
nische ziekten.

    
Auteursgegevens: zie pagina 6

BRON | Alam P. et al. A clinical review of the effectiveness 
of tomato (Solanum lycopersicum) against cardiovascular 
dysfunction and related metabolic syndrome. J Herb Med. 
2019;16:100235.
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U zoekt orthomoleculaire 
voedingssupplementen...

Wij leveren orthomoleculaire voedingssupplementen direct aan uw cliënten 
op uw verzoek als gezondheidsprofessional. Op onze website kunt u kiezen uit 
ons brede assortiment van alle gerenommeerde merken. 

Wij werken vanuit een modern ingericht gebouw, gericht op snel en 
professioneel werken. 

Wij verwerken al 25 jaar uw voorschrift!
Onze kernbegrippen zijn:
• onafhankelijk
• geen advies
• vraaggestuurd
• korting voor uw cliënten
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• betrouwbaar
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• conform wetgeving

www.derooderoos.nl  |  070-3010701

professioneel werken. 
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Artisjok en het vetmetabolisme bij dieren

TANNETJE KONING  | Artisjok is een groente die ook wel als fytotherapeuticum wordt ingezet. Er zijn onderzoeken die gun-
stige effecten aantonen van artisjok op de lever, cholesterolspiegel en suikerspiegel. Dit kan ook van belang zijn voor 
onze huisdieren, want deze kunnen door een veranderde leefstijl ook bijvoorbeeld leververvetting, suikerziekte en 
aderverkalking krijgen.

*Hoefbevangenheid is de situatie dat het hoefbeen in de hoef van het paard kantelt. Het wordt veroorzaakt door oedeem tussen de hoef en het hoefbeen en is buitengewoon pijnlijk. Een hoefbevangen paard wil het 
liefst niet meer op zijn hoeven staan of niet meer lopen. Als de kanteling van het hoefbeen te groot is, is de aandoening onomkeerbaar en moet het paard ingeslapen worden.

Artisjok (Cynara cardunculus L.) is een vaste 
plant die in het Middellandse Zeegebied 
voorkomt. Van oorsprong komt deze plant 
uit Noord-Afrika. Inmiddels wordt het 
volop gekweekt als groente in het hele 
gebied rond de Middellandse Zee. In de 
fytotherapie wordt het blad gebruikt [1]. 

In de Commission E-monografie van arti-
sjok wordt melding gemaakt van het 
gebruik bij het stimuleren van de galpro-
ductie, buikpijn, opgeblazen gevoel, mis-
selijkheid en winderigheid [2]. De British 
Herbal Pharmacopoeia noemt een effect 
op de lever [3]. In vivo vertoont artisjok 
leverbeschermende en -stimulerende 
eigenschappen [4,5]. De plant heeft wei-
nig bijwerkingen. Voorzichtigheid is echter 
geboden bij galstenen, galgangverstop-
pingen en bij allergie voor artisjok of aan-
verwante soorten [6]. 

In onderzoeken op ratten heeft artisjok-
blad ook cholesterolverlagende en vetver-
lagende eigenschappen laten zien [7]. Dat 
zou van belang kunnen zijn voor bijvoor-
beeld papegaaien. Echte atherosclerose 
zoals die bij mensen voorkomt, zien we 
namelijk alleen bij papegaaien. Als pape-
gaaien een gemengde voeding krijgen, 
hebben ze de neiging om alleen de lekkere 
dingen eruit te eten. Dat zijn over het alge-
meen de pinda’s en zonnebloempitten. 
Deze bevatten veel te veel vetten en die 
kunnen voor overgewicht zorgen, maar 
ook voor aderverkalking. Dat kan zich uiten 
in een soort toevallen waarbij ze van hun 
stok vallen, maar ze kunnen ook plotseling 
overlijden door een hartaanval [8].

Artisjok kan de lever beschermen door een 
antioxidatieve werking. In dierproeven met 
ratten is aangetoond dat een artisjokex-
tract leverbeschermend werkt bij vergif-
tigingen [4]. Daarnaast helpt het gebruik 
van artisjok bij regeneratie van de lever [5].  

Zowel bij te dikke pony’s als bij te dikke 
katten kan leververvetting optreden. Als 
pony’s of katten met overgewicht een 
dag niet eten, daalt de suikerspiegel in 
het bloed. Het lichaam gaat dan vetten 
mobiliseren om toch voldoende brandstof 
te hebben. Er worden dan te veel vetten 
gemobiliseerd en die slaan vervolgens 
neer in de lever. Het gevolg is een vervette 
lever die niet goed meer kan functioneren 
en dat kan heel snel de dood tot gevolg 
hebben. Het is dus belangrijk om te dikke 
pony’s en katten die moeten afvallen niet 
te laten vasten [9].

Ook bij suikerziekte lijkt gebruik van artisjok 
functioneel te kunnen zijn. Het verlaagt de 
postprandiale bloedsuikerspiegelstijging, 
stimuleert de exocriene alvleesklierfunctie 
en remt het enzym α-amylase in ratten [10]. 
Bij katten en honden kan diabetes type 2 
optreden, vergelijkbaar met diabetes type 
2 bij de mens. Bij paarden komt het meta-
bool syndroom geregeld voor, met overge-
wicht en insulineresistentie als verschijnse-
len. Voor paarden is insulineresistentie in 
het najaar een natuurlijke manier om een 
vetreserve voor de winter op te bouwen. 
Maar deze vetreserve hoort aan het eind 
van de winter te zijn opgebruikt. Bij oudere 
paarden en dan vooral bij de sobere ras-
sen, die niet veel calorieën in hun voedsel 
nodig hebben, wordt dan een insulinere-
sistentie geconstateerd die aanwezig blijft 
en voor een verstoorde stofwisseling zorgt. 
Hierdoor kan het paard vetophopingen 
krijgen, verliest hij zijn wintervacht niet of 
slecht en kan jeuk krijgen en moe zijn. In 
het ernstigste geval kan zo’n paard hoefbe-
vangen* raken [11].

Doordat we onze huisdieren niet meer 
gebruiken voor ons werk, hoeven ze min-
der te bewegen. Daarbij krijgen ze vaak ook 
nog eens te veel of te energierijke voeding 
en vinden we dat ze niet te mager mogen 

worden. Dit heeft tot gevolg dat verstorin-
gen in het vet- en suikermetabolisme bij 
onze huisdieren veel voorkomen. Artisjok 
zou een van de middelen kunnen zijn die 
hierbij mogelijk kunnen helpen om het 
vet- en suikermetabolisme te reguleren.

    
Drs. T. (Tannetje) Koning is dierenarts bij de holistische 
dierenartsenpraktijk De Oase in Otterlo en lid van de 
redactie. Reacties naar: oase@banditvoeding.nl
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Buik en brein: effecten van
 plantenstoffen op de (darm)gezondheid 

Verslag van het NVGO-congres juni 2019

TEDJE VAN ASSELDONK | Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek (NVGO) vond 
op 14 juni 2019 plaats in het Bilderberghotel ‘t Speulderbos in Garderen. In het kader van het thema Buik en brein gaven 
acht in Nederland of België werkzame wetenschappers op deze dag presentaties met een hoog wetenschappelijk 
gehalte. Het begrip ‘plantenstoffen’ werd door de NVGO breed ingevuld, zodat ook andere natuurproducten, zoals 
micro-organismen in de voeding of suppletie, in de lezingen werden betrokken. Het microbioom van de darm liep als 
een rode draad door het programma. 

Dr. Sahar El Aidy (RU Groningen) – De microbiële apotheek bin-
nenin ons; een rol voor de metabole activiteit van darmbacte-
riën bij de darm-brein homeostase?
Pas vanaf 2012 kwam serieus onderzoek naar de zogenaamde 
‘darm-brein-as’ op gang. Het ontrafelen van de chemische com-
municatie die tussen de gastheer en zijn microbioom plaatsvindt, 
en het beschrijven van de hierbij betrokken metabolieten met 
hun triggers in bijvoorbeeld voeding en medicijnen, is het onder-
zoeksterrein van El Aidy en haar groep. Neurotransmitters en kor-
teketenvetzuren, gemaakt door darmbacteriën, kunnen beide 
via drie wegen de gastheer beïnvloeden: via spieren (cortisol), 
via immuuncellen (cytokinen) of via de nervus vagus (tryptofaan) 
[1]. De spreekster gaf enkele voorbeelden van hun onderzoek op 
muizen. Meer toegepast was hun onderzoek naar de invloed van 
darmbacteriën op de afbraak van medicijnen tegen Parkinson [2]. 
Bacillus-soorten kunnen beschikken over tyrosine-decarboxyla-
se-enzymen waarmee zij ook L-DOPA (een medicijn bij onder 
meer de ziekte van Parkinson) kunnen afbreken. Zij worden daar-
bij niet gehinderd door de aanwezigheid van tyrosine of humane 
enzymremmers. Daardoor kunnen ze de biologische beschikbaar-
heid van L-DOPA verlagen. 

Prof. dr. Jon Laman (UMC Groningen) – Bacterieel peptidoglycaan 
in MS- en EAE-brein als cofactor in de myeline-afbrekende ziekte
Marmoset-apen (Callithrix jacchus) zijn kleine Zuid-Amerikaanse 
klauwaapjes van zo’n vijftien centimeter waarin een op MS lijkend 
ziektebeeld kan worden geïnduceerd. Dit heet EAE (experimen-
tele autoimmuun encephalomyelitis) en wordt als model gebruikt 

voor het ontwikkelen van medicijnen tegen MS [3]. Ook bij muizen 
wordt dit onderzoek gedaan. Peptoglycanen komen in alle cel-
wanden van bacteriën voor en kunnen ontstekingen opwekken. 
Ze worden gevonden in reumatische gewrichten en in atheroscle-
rotische plaques. De groep van Laman vond ze ook in hersenweef-
sel van EAE-muizen en -apen en van overleden MS-patiënten [4]. 
Bij de overgang op een ander dieetsupplement bleken de apen 
minder vatbaar voor de inductie van EAE (65% versus 100% eerst). 
Het nieuwe supplement was op yoghurtbasis in plaats van op 
waterbasis. Alhoewel er meer dieetwijzigingen waren, leek het er 
op dat de door de gebruikte yoghurt veranderde samenstelling 
van het darmmicrobioom de belangrijkste oorzaak was van het 
geconstateerde feit dat de EAE zoveel lastiger te induceren was [3]. 

Dr. Jurriaan Mes (Wageningen UR) -
Voeding in relatie tot cognitieve functie
Er zijn veel aanwijzingen dat voeding een belangrijke rol speelt 
bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer (AD). De WUR heeft 
een laboratoriumopstelling ontwikkeld waarin na consumptie van 
voedingsmiddelen de activatie van diverse genen gevolgd kan 
worden [5]. Enkele van die genen coderen voor een regulatie-en-
zym, dat in de aanloop naar het ontstaan van Alzheimer-plaques 
in de hersenen dit proces kan vertragen. In verband hiermee 
lopen patentaanvragen. Door het eten van bepaalde vetten wor-
den genen geactiveerd die de vorming van plaques bevorderen. 
Deze hypothese is uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel waarin 
chylomicronen (CM) centraal staan. CM zijn transportmoleculen 
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die in de darm worden gemaakt om vetten te transporteren naar 
de rest van het lichaam. Ze worden beter oplosbaar gemaakt door 
vetten binnenin polaire groepen te plaatsen. Via het lymfestelsel 
komen CM in het bloed en kunnen daar lang circuleren. De dra-
gers van AD hebben CM die langer leven, en deze kunnen via de 
bloed-hersenbarrière bepaalde stoffen in de hersenen depone-
ren [6]. In de CM zitten niet alleen vetten, maar ook eiwitten (apo-
lipoproteïnen), bijvoorbeeld Apo E, Apo C of Apo B48. De genen 
voor Apo E kennen de varianten E2, E3 en E4, in respectievelijk 8%, 
78% en 14% van de populatie. In de groep E4 is de kans om AD te 
ontwikkelen heel groot. Ook de lipoproteïnen in cholesterol (LDL 
en HDL) en lipopolysachariden van bacteriële oorsprong zijn van 
invloed op de ontwikkeling van AD. 

Maarten Belgers (IrisZorg) – Het medicinale gebruik van iboga 
bij verslaving: werking en bijwerking van ibogaïne
Ibogaïne, een alkaloïde uit de wortelbast van de West-Afrikaanse 
struik Tabernanthe iboga Baill., wordt sinds de jaren zestig gebruikt 
om verslaafden te helpen. Hierbij zijn ernstige calamiteiten voor-
gekomen, tot aan het overlijden van patiënten toe. In Nederland 
opereren ibogatherapeuten in een grijs gebied en in België is het 
gebruik inmiddels verboden. In 2016 publiceerde verslavingsarts 
Belgers een review over dierstudies die zijn gedaan met iboga. Kli-
nisch onderzoek bij mensen was toen nog niet gepubliceerd [7]. 
De conclusie was dat het middel inderdaad de zelfmedicatie met 
een verslavende stof kan verminderen, maar ook dat het cerebel-
lair toxisch was en dat er te weinig bekend was over cardiale toxi-
citeit of het precieze werkingsmechanisme. Samen met het Rad-
boud UMC in Nijmegen is toen een pilotstudie opgezet naar de 
risico’s die verbonden zijn aan ibogagebruik. Bij vijftien mensen 
met een opioïdenverslaving werd eerst gesubstitueerd met mor-
fine en daarna met 10 mg/kg ibogaïne. Patiënten werden onder 
andere door middel van een electrocardiogram (ECG) gecontro-
leerd. Na de inname liep het QT-interval van het ECG, dat 400-450 
milliseconden (ms) behoort te zijn, gevaarlijk op naar 500 ms. 
Meestal kwam dit na 24 uur weer goed. De polsfrequentie daalde, 
er was één geval van voorbijgaande ataxie, en één deelnemer 
ondervond hardnekkige hallucinaties. Het middel lijkt mogelijk 
bruikbaar; ontwenningsverschijnselen bleven vijf dagen uit. Maar 
de bijwerkingen zijn niet mals, dus gebruikers dienen goed bege-
leid en gemonitord te worden. 

Dr. Kim Kuypers (Universiteit Maastricht) – 
Psychedelic medicine 2.0: feit of fictie?
Kuypers deelde psychedelica in vier grote groepen in. Klassiekers 
zoals psilocybine, LSD, ayahuasca en mescaline zijn bewustzijns-
verruimende middelen die emoties kunnen uitvergroten, maar 
die ook ontspanning kunnen geven. Er is onderzoek gedaan naar 
de behandeling van depressie met psilocybine. Ook over aya-
huasca zijn de laatste jaren enkele onderzoeken gepubliceerd. Als 
tweede groep besprak ze de empathogenen, waaronder MDMA 
(XTC), MDE en MDEA. Gebruik van deze stoffen roept ervaringen 
op van emotionele verbondenheid, openheid en eenheid. In 2018 
verscheen een onderzoek naar psychotherapie in combinatie met 
MDMA bij posttraumatische stressstoornis. De combinatie bleek 
veilig en efficiënt, ondanks bijwerkingen, die voornamelijk psy-
chisch van aard waren. In slechts enkele sessies werd een groot 
effect bereikt dat na twaalf maanden nog onverminderd was [8]. 
Een derde groep psychedelica zijn de dissociatieve middelen, zoals 
Salvia divinorum, ketamine, PCP en DXM. Ze geven uittredingser-
varingen, sedatie en pijnstilling. Een voorbeeld is SpravatoTM neus-
spray, die in maart 2019 in de VS is geregistreerd als geneesmiddel 
bij therapieresistente depressie. De werkzame stof is esketamine, 
een van de twee stereo-isomeren van ketamine. Het gebruik mag 
alleen onder medisch toezicht plaatsvinden waarna de patiënt 
nog een flinke tijd bewaakt wordt. Als laatste ‘groep’ besprak Kuy-
pers stoffen zoals THC en CBD uit cannabis, ibogaïne, zeesponsen 
(5-bromo-N,N-dimethyltryptamine uit Smenospongia spp.) en 
zogenaamde mad honey (grayanotoxinen uit bijvoorbeeld Rhodo-
dendron spp.). De effecten van deze stoffen zijn heel verschillend: 
van dissociatief tot sedatief of juist stimulerend. De spreekster 
besloot haar presentatie met een uitgebreide onderzoeksagenda 
met veel aandachtspunten voor de toekomst.

Dr.ir. Annelies Verlaet (Universiteit Antwerpen) – Oxidatieve 
stress en immuniteit bij aandachtstekort hyperactiviteitsstoor-
nis (ADHD): potentieel voor een polyfenolrijk extract?
Bij ADHD lijkt er vaak sprake te zijn van oxidatieve schade, ver-
laagde antioxidatieve enzymactiviteit en verstoorde immuniteit. 
Polyfenolen lijken daarom geschikte verbindingen om bij een 
behandeling te gebruiken. Meer onderzoek is nodig, maar om 
de invloed van een voedingssupplement op ADHD vast te stellen 
moet dit in elk geval goed gestandaardiseerd, gekarakteriseerd 
en kwaliteitsgecontroleerd zijn. Verlaet controleerde de kwaliteit 
van Pycnogenol®, een gestandaardiseerd extract van Franse mari-
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tieme pijnboomschors (Pinus pinaster Ait.) en testte dit in vitro. Het 
zorgde voor immunosuppressieve effecten en veranderingen in 
de darmbacteriesamenstelling [9]. Beide effecten lijken interes-
sant in het kader van de behandeling van ADHD. Met het product 
wordt nu een gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontro-
leerde studie (RCT) bij kinderen uitgevoerd. 

Dr.ir. Sander Wuyts (Universiteit Antwerpen) – 
Lactobacillen en hun rol in het fermentatieproces van groenten
Veganisten zien fermenteren als een goed alternatief voor zuivel-
producten met probiotische werking. Maar is het thuis fermente-
ren wel veilig? Om het proces microbiologisch en op moleculair 
genetisch niveau te volgen zette bio-ingenieur Wuyts met veer-
tig vrijwilligers het citizen science-project Ferme Pekes op, met 
de focus op wortelen. Hij werkte daarin samen met koks van een 
Michelin-restaurant die veel ervaring met fermenteren hadden. 
Na dertig dagen fermenteren zaten de producten vol (gewenste) 
melkzuurbacteriën (Lactobacillus spp.) [10]. Maar voor het zover 
was hadden vaak andere bacteriën, zoals ongewenste Enterobac-
ter spp., de overhand. De suggestie van Wuyts was om met een 
startercultuur te gaan werken, gemaakt van de acht aangetroffen 
Lactobacillus-soorten.

Dr. Saskia van Hemert (Winclove probiotics) – Probiotica als 
behandeloptie bij gevoelens van angst en depressie?
Een Engelse universiteit deed een klinische trial (RCT) met 78 
Saoedische ouderdomsdiabetespatiënten. Zij kregen gedurende 
twaalf weken tweemaal daags een probioticum* of een placebo 
toegediend. Hierbij bleken de lipopolysacchariden-spiegels 
(LPS-spiegels), die ook verhoogd zijn bij beginnende depressie, 
verlaagd te worden door het probioticum [11]. Ook bij een RCT 
met 81 obese postmenopauzale vrouwen was dit het geval, maar 
de dosis moest wel hoog genoeg zijn, anders daalde de LPS-spie-
gel amper.

Liu et al. [12] publiceerden recent een meta-analyse over pre- 
en probiotica bij depressie en angst. Alleen de probiotica lieten 
een significant effect zien, maar het was een heel klein effect. 
De auteurs merken op dat er met prebiotica te weinig studies 
waren gedaan voor een meta-analyse. Daarnaast had vrijwel 
geen van de geïncludeerde probioticastudies deelnemers met 
ernstige vormen van de stoornissen, waardoor het effect ook 
nooit groot kon zijn. 

* Het betreft hier ‘Ecologic®Barrier’ van Winclove, samengesteld uit Bifidobacterium bifidum W23, 
Bifidobacterium lactis W52, Lactobacillus acidophilus W37, Lactobacillus brevis W63, Lactobacillus 
casei W56, Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus lactis W19 en Lactococcus lactis W58.

Van Hemert voerde met een groep Australische wetenschappers 
een RCT uit [13]. Hierbij kregen 71 proefpersonen met milde tot 
ernstige depressieklachten gedurende acht weken een specifiek 
probioticum* of een placebosupplement toegediend. Naast de 
ernst van de depressiesymptomen werd op gezette tijden de ver-
anderende samenstelling van het darmmicrobioom gemonitord. 
Bij een groep van twintig gezonde personen werden dezelfde 
parameters geregistreerd. Alle proefpersonen verbeterden, maar 
waarschijnlijk door het aspecifieke effect van de wekelijkse con-
troles en gesprekken. Er werd geen significante verandering in het 
microbioom gezien tijdens of na de proefperiode. Concluderend 
zijn er wel aanwijzingen gevonden dat er mogelijk effecten zou-
den kunnen zijn, maar er is nog veel meer onderzoek nodig om tot 
rationele toepassingen van probiotica bij depressie te komen en 
om het werkingsmechanisme te begrijpen. 

Het congres werd, zoals bij de NVGO gebruikelijk is, de dag erna 
afgesloten met een botanische excursie in het Speulderbos. Dit bij-
zonder interessante congres had echter wel wat meer deelnemers 
verdiend dan de ongeveer 35 personen die er nu aanwezig waren.  
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In gesprek met 
NVF-lid  Stephan Horsten

THEA VAN HOOF | Dr. Stephan Horsten heeft samen met zijn collega dr. Frans van den Dungen een expertisecentrum op 
het gebied van voedingssupplementen, (kruiden)geneesmiddelen en laboratoriumdiagnostiek in Harderwijk: het 
European Nutritional and Diagnostics Center. Bovendien zijn ze beiden namens de NVF lid van het wetenschappelijk 
comité van ESCOP (European Scientific Cooperative On Phytotherapy). Beiden zijn ze farmacognost ‘uit de stal van 
professor Labadie’.

« Waar komt je affiniteit met kruiden vandaan? »

Op de middelbare school had ik een sterke voorkeur voor de 
bètavakken: natuurkunde, scheikunde en biologie. Ik wilde weten 
hoe alles in elkaar zat en hoe het werkte. Toen ik een studie moest 
kiezen, zocht ik iets waarin ik deze vakken kon combineren en dat 
vond ik in de farmacie. In deze studie zit een heleboel biologie 
en scheikunde, maar ook techniek. Ik had altijd al iets met elek-
tronica en mechanica, dus dat moest er voor mij ook in zitten. De 
eerste twee jaar van de farmaciestudie lag de nadruk vooral op de 
technische kant van het vak: de farmaceutische analyse. Je leert 
zoeken naar een onbekende stof. Pas in het derde jaar kregen we 
farmacognosie, een vak dat door veel studenten als moeilijk werd 
gezien. In planten zit niet slechts één onbekende stof, maar een 
bijna oneindig aantal stoffen die bovendien allemaal interacties 
aangaan met elkaar en het menselijk systeem. Juist die complexi-
teit sprak me erg aan. Ik hou ervan me ergens in vast te bijten, net 
zo lang te puzzelen tot ik eruit ben en verbanden te zoeken. Dat 
werd ook erg gestimuleerd door professor Labadie. 

Bovendien vond ik het prettig om met planten te werken. Als 
kind werd ik daar al door gefascineerd. Het werken met planten-
materialen vergt vakmanschap. Natuurlijke materialen blijven 
‘levend’ en reageren niet altijd zoals je verwacht. Een voorbeeld: 

AFBEELDING 1 |  Stephan Horsten. Foto Bettine Traas

als je gedroogd plantenmateriaal opsluit in een coating omdat het 
er dan mooier glanzend uitziet, kan het gebeuren dat er na ver-
loop van tijd barsten in ontstaan omdat het plantenmateriaal nog 
‘werkt’. Bij een chemische stof ligt het gedrag veel meer vast. Dit 
soort dingen in de vingers krijgen zodat ze je niet voor verrassin-
gen stellen, vergt veel ervaring. Het is niet uit een boek te leren. 
Dat spreekt mij aan.
Na mijn studie farmacie heb ik ervoor gekozen om niet de tweeja-
rige vervolgopleiding tot apotheker te doen, maar direct door te 
gaan met promotieonderzoek op het gebied van farmacognosie. 
Onderzoeken, ontdekken, uitvogelen: daar ben ik goed in. Ik ben 
dus breed opgeleid als geneesmiddeldeskundige, waarbij ik heb 
gekozen voor een focus op natuurlijke middelen.

« Kun je iets vertellen over het werk dat jullie hier doen? »

Wij bieden onze diensten onder andere aan als kwaliteitsmana-
ger en research and development-afdeling voor bedrijven in de 
voedsel- en farmabranche. Daarbij doen we geen routineonder-
zoeken zoals contaminantenanalyses; daar zijn andere instellin-
gen voor. Wat wij zoeken, en waar we goed in zijn, zijn de onop-
geloste vragen waar producenten mee zitten. Kwaliteitscontrole 
is in veel gevallen vooral een zaak van papieren: zijn de juiste 
documenten ingevuld en aanwezig? Dan moet het goed zijn. In 
de praktijk werkt het echter niet altijd zo. Zo kan het gebeuren dat 
een consument een product terugbrengt naar de winkel omdat 
het er anders uitziet of anders ruikt. De producent heeft de papie-
ren voor al zijn ingrediënten in orde; wat kan er dan mis zijn? Daar 
kunnen wij helpen. Daarom hebben we hier een aardig laborato-
rium opgebouwd: we willen het echt kunnen uitzoeken, en niet 
alleen op papier. Kijk bijvoorbeeld naar de stoven die hier staan: 
daar zitten producten in waarvan we de houdbaarheid willen 
vaststellen bij bepaalde temperaturen. Onze klanten willen geen 
A4-tje met adviezen, maar echte oplossingen. Dan heb je ook een 
echt laboratorium nodig waar je zelf dingen kunt uitproberen en 
onderzoeken.

« Wat is er volgens jou nodig om fyto 
beter op de kaart te krijgen?»

Allereerst is er veel meer aandacht voor kwaliteit nodig. Daarnaast 
hebben kruiden in de huidige wetgeving een duale status: een 
en dezelfde plant kan óf voedingsmiddel, óf geneesmiddel zijn. 
Deze duale status van kruiden is nu eenmaal eigen aan kruiden; 
het is iets waar we mee moeten leren omgaan. Voor producenten 
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AFBEELDING 2 | Stephan Horsten

van fytotherapeutica is het heel verleidelijk om het product niet 
als geneesmiddel maar als voedingssupplement op de markt te 
brengen; dat is namelijk eenvoudiger. Om een product als genees-
middel te laten registreren, moet je een compleet geneesmiddel-
registratiedossier kunnen overleggen. Je moet de werkzaamheid, 
kwaliteit en veiligheid van het product aantonen. Dat vergt een 
enorme investering in tijd en geld.

Om hetzelfde product als voedingssupplement te mogen ver-
kopen, hoef je alleen maar aan te tonen dat het veilig gebruikt 
kan worden. Voor voedingsmiddelen geldt veiligheid primair als 
criterium.

Ook een registratie als traditioneel kruidengeneesmiddel wordt 
in Nederland nauwelijks aangevraagd. Deze registratie is ontstaan 
toen de patenten op geregistreerde (niet-kruiden)geneesmidde-
len begonnen af te lopen. Het was onzinnig om van elk bedrijf 
te eisen dat ze opnieuw de veiligheid en werking van een derge-
lijk generiek middel zouden gaan aantonen met een compleet 
geneesmiddelregistratiedossier wanneer het bewuste middel al 
tientallen jaren in de praktijk zijn veiligheid en werking bewezen 
had. Zo ontstond een nieuwe registratiemethode voor deze gene-
rieke middelen. De nadruk in het dossier ligt hierbij op de kwaliteit 
en het aantonen dat het generieke preparaat dezelfde farmacoki-
netische eigenschappen heeft als het originele preparaat. Dit prin-
cipe is doorgetrokken naar traditionele kruidenmiddelen, waar 
ook al tientallen jaren ervaring mee is. Een traditioneel kruiden-
dossier draait vooral om de kwaliteit van het middel in de breedste 
zin van het woord: grondstoffen, stabiel product en productieme-
thoden. Voor veiligheid en werking mag verwezen worden naar 
de wetenschappelijke literatuur. Toch vergt ook dit nog een forse 
investering in tijd en geld. Waarom zou je die moeite doen, als je 

het middel ook als voedingssupplement kunt verkopen? Daarbij 
gaat het namelijk primair om de veiligheid. Een stabiel preparaat 
en een eventuele werking zijn minder van belang. 

“Er staan veel producten van slechte 
kwaliteit in de winkels. Mensen kopen 

dat en trekken de conclusie dat kruiden 
niet werken”

Voor de consument is het verschil tussen voedingssupplementen 
en geneesmiddelen nauwelijks te zien. Het zit in hetzelfde soort 
bruin glazen flesje of in zo’n doosje met blauwe letters er op. Het 
ziet er vaak net zo uit als het product van de apotheek; dat oogt 
betrouwbaar. Zelfs apothekers kennen het verschil in kwaliteit 
niet tussen een goedkoop kruiden- of vitaminepreparaat, een 
duur preparaat van een goed merk of hun eigen huismerkproduct. 
Wat voor advies kun je dan verwachten van een zaterdaghulp bij 
een drogist?

Het gevolg is dat er veel producten van slechte kwaliteit in de win-
kels staan. De mensen kopen dat, merken dat het niet werkt, en 
trekken de conclusie dat kruiden niet werken. Ik denk dat dit er in 
belangrijke mate aan bijdraagt dat fyto in Nederland niet de naam 
heeft die het verdient. 

« Wat is volgens jou het belangrijkste criterium 
voor de kwaliteit van kruidenproducten? »

De identiteit! Het begint met identiteitscontrole: is dit wel echt de 
plant die we zoeken? En nog belangrijker: is het juiste deel van de 
plant gebruikt? Daar is nog veel winst te behalen. Als ik een partij 
tinctuur koop waarbij op het etiket ‘Hypericum perforatum’ staat ver-
meld, mag ik dat gewoon als sint-janskruid verkopen, ook al is het 
uitsluitend van de wortel gemaakt en zit er geen bloemetje in. Als 
het om een voedingssupplement gaat, gaat niemand dat controle-
ren. Hier hebben we in de praktijk veel voorbeelden van gezien.
Zelfs in de wetenschappelijke onderzoeken die we voor het 
wetenschappelijk comité van de ESCOP lezen, komen we ditzelfde 
probleem vaak tegen. Sommige onderzoeken zijn heel zorgvuldig 
opgezet: prachtige protocollen, strenge insluitcriteria etcetera; 
over alles is goed nagedacht. Maar dan het plantenpreparaat: het 
is op de markt gekocht, de herkomst is onbekend en een goede 
karakterisering ontbreekt. Er is geen enkele garantie dat een der-
gelijke studie met ongedefinieerd materiaal onafhankelijk her-
haald kan worden. Zo’n onderzoek verliest ondanks alle goede 
bedoelingen zijn bewijskracht omdat de identiteit van het onder-
zochte materiaal niet is vast te stellen.

Plantenmaterialen controleren op inhoudsstoffen is veel inge-
wikkelder. De samenstelling van een plant is complex en kan van 
seizoen tot seizoen en van standplaats tot standplaats significant 
verschillen. Een goed hulpmiddel om de kwaliteit te bewaken, of 
het nou een voedingsmiddel of een geneesmiddel is, is het opstel-
len en bijhouden van een product quality review. Hierin noteer 
je van elke batch van je product de kwaliteitsparameters in een 
tabel. Zo kun je door de jaren heen signaleren of er veranderin-
gen optreden en daar zo nodig op ingrijpen. Het is ook een uitste-
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kende manier om tot goede specificaties en een stabiele kwaliteit 
van het product te komen. Ik adviseer iedereen die iets produceert 
dan ook om dit te doen.

« Wat betekent de NVF voor jou? »

De NVF is als koepelorgaan heel belangrijk voor Nederland. Het 
is belangrijk dat de NVF breed insteekt, met leden uit alle deelge-
bieden van de fytotherapie: herboristen, kwekers, professionele 
fytotherapeuten en wetenschappers. Daarbij mogen we de focus 
op wetenschap als basis voor de NVF niet uit het oog verliezen. 

« Wat kun je vertellen over je werk voor ESCOP? »

De ESCOP is opgericht met het doel wetenschappelijk onder-
zoek naar fytotherapie in kaart te brengen en bijeen te brengen 
in geharmoniseerde monografieën, die voor heel Europa zouden 
gelden. Binnen de ESCOP is dit de taak voor het Scientific Commi-
tee, dat bestaat uit twee werkgroepen. Ik ben al vijftien jaar met 
veel plezier voorzitter van een van deze werkgroepen. 
Inmiddels heeft de Europese overheid dezelfde taak op zich geno-
men, wat heeft geleid tot het opstellen van de EMA-monogra-
fieën. Je kunt je afvragen of ESCOP nu nog bestaansrecht heeft. 
Toch is er een belangrijk verschil. De samenstelling van de EMA is 
politiek gemotiveerd. In de EMA zitten geen vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, waar juist veel gespecialiseerde expertise 
te vinden is. In ESCOP zitten wel mensen uit het bedrijfsleven, die 
zich vaak al enorm verdiept hebben in een bepaalde plant. Van die 
deskundigheid maken we gebruik, waarbij we er zeer voor waken 

dat zo iemand geen stempel op de monografie drukt. Je kunt 
bijvoorbeeld geen studies gebruiken die binnen dat bedrijf zijn 
gedaan. We gebruiken altijd uitsluitend materiaal dat openbaar 
is gepubliceerd. De hele werkgroep, die uit ongeveer tien leden 
bestaat, bewaakt de onafhankelijkheid. Als voorzitter is het mijn 
taak om te waken over de zuiverheid van de monografieën. 

« Waar ben je trots op? »

Alles wat in deze ruimte staat, hebben we zelf in elkaar gezet of 
gebouwd. Laboratoriummeubilair dat we konden overnemen, 
hebben we opgeknapt en gerepareerd. Alles is hergebruikt of 
zelf gebouwd. We zijn immers technisch ook best handig! Zo pro-
beren we iets op te bouwen zonder een al te grote ecologische 
voetafdruk; in de toekomst hoop ik zelfs op een energieneutraal 
bedrijfsgebouw. 

Het was hard werken en we hebben niet alles in een keer gedaan, 
maar in de loop van de jaren hebben we iets opgebouwd waar we 
trots op zijn. Het is dan wel niet allemaal nieuw, maar het is wel 
allemaal van de best beschikbare kwaliteit. Aan kwaliteit doen we 
nooit concessies. We zijn nu zo ver dat we alle basistechnieken in 
huis hebben. Dat is ook de verdienste van Frans, en van vele vrien-
den en collega’s die ons hebben geholpen. 

Th. (Thea) van Hoof is natuurgeneeskundige en teelt beroepsmatig kruiden. 
Contact: info@betula-kruiden.eu.
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THEO VAN ROOIJ |  In deze rubriek worden belangrijke wettelijke, 
kwaliteits- en veiligheidsaspecten van fytotherapeutica 
besproken.

Kurkumawortel (Curcuma longa, syn. Curcuma domestica, Zingi-
beraceae) - vaak geschreven als curcuma en ook wel geelwortel 
(of turmeric in het Engels) genoemd - wordt als voedingsmiddel/
specerij en als traditioneel medicijn gebruikt. Als specerij wordt 
het ook aangeduid als koenjit of Indiase saffraan. In Indonesië is 
er Curcuma zanthorrhiza, die ook wel Javaanse gember genoemd 
wordt en in Suriname als gele gember bekend staat, en die hier 
ook bekend is als temoe lawak. Minder bekend is Curcuma zedoa-
ria, ofwel witte kurkuma. Algemeen wordt verondersteld dat in al 
deze Curcuma-soorten curcumin de werkzame stof is. Bij standaar-
disatie en extractie wordt daarom meestal het curcumingehalte 
vermeld.

Vanwege de bekendheid bij de behandeling van een veelheid 
aan gezondheidsklachten is de markt sterk groeiende en zijn 
er vele soorten kurkumapreparaten op de markt. Deze variëren 
enorm in concentraties en opneembaarheid. Er zijn producten 
met curcuminconcentraties tot wel 95% en met toevoegingen 
die de opneembaarheid vergroten zoals peperextract (piperine). 
Ook bestaan er andere doseervormen zoals liposomen, fosfoli-
pidencomplexen en dergelijke. Het is algemeen bekend dat de 

biologische beschikbaarheid erg laag is (zie hiervoor de vorige 
uitgave van dit tijdschrift, nummer 3 van 2019). Bij een betere bio-
logische beschikbaarheid komt er meer curcumin beschikbaar 
voor een werking in het lichaam. Of dit ook leidt tot een grotere 
effectiviteit en werkzaamheid is nog onzeker, meestal zijn er 
geen klinische studies die ook een betere werkzaamheid vast-
stellen. Een ander aspect is of zeer hoge dagdoseringen curcu-
min en een gelijktijdige hogere opneembaarheid ook veilig zijn.  
Juist dit aspect was de laatste maanden veelvuldig in het nieuws. 
In Italië zijn begin dit jaar eenentwintig gevallen van hepatitis 
geconstateerd in relatie met het gebruik van kurkumaprepara-
ten. Dit is niet nieuw, eerder werden al een paar hepatitisgeval-
len gemeld bij kurkumagebruikers [1]. De Italiaanse overheid 
heeft de betreffende supplementen getest. Ze stelt dat even-
tuele verontreiniging van de gebruikte kurkuma of mogelijke 
vervalsing van het ingrediënt niet de oorzaak is van deze een-
entwintig meldingen van acute cholestatische hepatitis. Van 
de betreffende supplementen waren de meeste relatief hoog 
gedoseerd of hadden een hogere biologische beschikbaarheid. 
De Italiaanse overheid concludeert dat de oorzaak waarschijn-
lijk verband houdt met verschillen in individuele gevoeligheid, 
reeds aanwezige lever- en galaandoeningen of gelijktijdig gebruik 
met geneesmiddelen. Als maatregel verplicht Italië bedrijven 
om vanaf januari 2020 een waarschuwing op de verpakking van 
kurkumasupplementen op te nemen [2]. De verplichte waarschu-
wingstekst adviseert de gebruiker kurkumasupplementen te 
vermijden bij lever- en galaandoeningen, galstenen en raadt aan 
om een deskundige te raadplegen bij gelijktijdig gebruik van 
geneesmiddelen. Dit geldt voor alle supplementen met kurkuma 
(Curcuma longa, Curcuma zanthorrhiza en Curcuma zedoaria). 
Ook mogen met ingang van januari 2020 in Italië geen gezond-
heidsclaims meer gemaakt worden aangaande effecten van kur-
kumasupplementen op leverfunctie en spijsverteringsfunctie. 

Het Erasmus MC waarschuwde eerder dit jaar dat vrouwen die een 
borstkankerbehandeling ondergaan dienen op te passen met het 
gebruik van kurkumasupplementen. Uit onderzoek is gebleken 
dat kurkuma de werkzame stof van het geneesmiddel Tamoxifen 
kan doen afnemen. Het advies is om kurkuma niet te combineren 
met Tamoxifen en de aanbeveling luidt dat bedrijven dit op hun 
kurkumasupplementen zouden moeten vermelden [3]. 

Ir. Theo van Rooij is voedingskundige en ervaringsdeskundige op het gebied van wettelijke en 
kwaliteitsaspecten van supplementen/kruiden; zie www.rivendell.eu. 
Contact: theovanrooij@rivendell.eu

REFERENTIES | [1] Luber RP et al. Turmeric-induced liver injury: A report of two cases. 
Case Reports Hepatol. 2019:6741213. doi: 10.1155/2019/6741213. [2] Italiaans ministerie 
van volksgezondheid. Integratori alimentari contenenti estratti e preparati di Curcuma 
longa. 26-07-2019. Via: www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=i-
taliano&menu=notizie&p=dalministero&id=3842 [3] Erasmus MC. Nieuws: Effect van 
kurkuma op tamoxifen. 11-04-2019. https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/kankerinstituut/
patientenzorg/artikelen/effect-kurkuma-op-tamoxifen. Geraadpleegd: 19-09-2019.

Wet en kwaliteit
Veiligheid van kurkumasupplementen – Italiaanse 

overheid stelt waarschuwingstekst verplicht.

AFBEELDING | Kurkuma (Curcuma longa). Foto Mababole.
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Kruiden in plaats van te dure farma?

    COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | Als ik een 
lezing over kruiden geef roepen men-
sen vaak enthousiast: “Zouden alle che-
misch gesynthetiseerde geneesmid-
delen vervangen kunnen worden door 
kruidenpreparaten?”
“Ja”, zeg ik dan, “dat kan grotendeels wel. 
Maar of je het ook moet willen is een 
tweede.”
Verbazing alom. 
“U bent toch vóór kruiden?”
Zeker, ik houd erg van kruiden. Ik neem 
daarom zelf altijd een kruidenmiddel 
als ik iets nodig heb. Bij voorkeur zelf-
gemaakt en ook zelf geteeld of zelf 
verzameld. Ik houd namelijk ook van 
knutselen en zelf doen. En ik weet voor 
bijna elke pil wel een equivalent te vin-
den in het plantenrijk. Maar ik moet er 
niet aan denken dat heel Nederland 

morgen voor hun pijnstilling overstapt op wilgenbast en 
spirea in plaats van paracetamol, op kaasjeskruid in plaats 
van omeprazol, op zuurbesbast in plaats van amoxicilline, 
op rode gistrijst in plaats van statinen en nog zo een paar.  
Op zo’n korte termijn zou dat een ramp betekenen. De natuur 
wordt dan leeggeroofd of er wordt een heel groot beslag op 
landbouwgrond gelegd. Apothekers zouden nogal wat opslag-
capaciteit tekortkomen, want de bulk van de medicijnenvoorraad 
wordt dan meer dan vertienvoudigd en daarmee ook transport, 
verpakkingen enzovoorts. Naast deze logistieke problemen kun-
nen enkele behandelingen duurder worden en duurder betekent 
in de huidige situatie al snel: onbetaalbaar. Vergelijk de prijs van 
een dagdosis fluoxetine maar eens met een dagdosis Hypericum 
(en dan heb ik het nog niet eens over saffraan). Vergelijk de prijs 
van paracetamol met wilgenbast, rode gistrijst met simvastatine 
enzovoorts [1]. Los daarvan moet er nog best wat onderzoek 
gedaan worden voordat we bijvoorbeeld weten hoe een veilig en 
effectief Galega-middel eruit moet zien dat zich kan meten met 
metformine, wat de dosering zou moeten zijn van hartmiddelen 
op basis van Digitalis of Strophanthus, enzovoort. Maar waar een 
wil is, is een weg. Stap voor stap te gaan, dat wel.

Eerder brak ik een lans voor het afschaffen van patenten op 
geneesmiddelen, want dat zou de gezondheidszorg eerlijker 
en goedkoper maken [2]. Dat werkt voor de huidige chemische 
geneesmiddelen, maar bij kruiden valt hier niet zo veel te win-
nen omdat die patenten er meestal toch niet zijn. Op 26 augustus 
2019 deed minister Bruno Bruins in een open brief een dringend 
beroep op de farmabedrijven om niet meer elke keer die grote 
winsten te pakken door extreme prijsverhogingen van de genees-
middelen,’omdat het kan’. Something’s gotta give, aldus Bruins.  
Hij dreigde de betreffende bedrijven hiervoor in het openbaar aan 
de schandpaal te nagelen [3].

Tedje van Asseldonk is bio-
loog, fytotherapie-docent, 
kruidenteler, lid van de 
redactie van dit tijdschrift 
en was van 1999-2015 
hoofd van het NVF-bureau. 
Zij schrijft deze columns op 
persoonlijke titel. 
Reacties naar: 
asseldonk@ethobotany.nl.

Ik legde verbaasd mijn krant neer. Kan zo’n dreigement effectief 
zijn? Je hebt jezelf immers van deze sector afhankelijk gemaakt. Of 
heb je ook een alternatief? En in hoeverre kunnen kruidengenees-
middelen dat alternatief zijn? 

Helaas worden feiten vaak buiten hun context gepresenteerd. 
Rode gistrijst (Monascus purpureum) stond aan de wieg van de 
aanvankelijk peperdure statines. Oorspronkelijk waren Monas-
cus-producten goedkoper, maar ze kregen nergens aandacht. Pas 
toen veel patiënten rode gistrijst gingen nemen in plaats van sta-
tines kwamen er in de media wat berichten over. En deze wezen 
vooral op het gevaar van de bijwerkingen. Ook gingen er al snel 
stemmen op voor een verbod van het natuurproduct [4]. Inmid-
dels is het patent verlopen en zijn generieke statines goedkoper 
dan rode gistrijst [1]. Dat laatste wordt echter nog steeds gebruikt, 
vooral omdat veel patiënten het als kwalitatief beter ervaren dan 
de statines. Bij depressieve klachten is Hypericum onder andere 
populair omdat het geen erectieproblemen geeft, waar de fluoxe-
tines wel om bekend staan. Dit tijdschrift staat vol van dergelijke 
voorbeelden.

Om het paard niet steeds achter de wagen te spannen, dienen 
voor de registratie van een (nieuw, duur) geneesmiddel vergelij-
kende studies te worden uitgevoerd. Met het bestaande eerste-
keusmiddel, maar waarom niet ook met een qua effect vergelijk-
baar natuurproduct?

Vervanging van ‘chemie’ door kruiden: wanneer wel of niet? That’s 
the question. Laten NVF-leden en alle overige betrokkenen hier 
gezamenlijk een antwoord op zoeken. Een antwoord dat zowel 
medisch, als ecologisch, als financieel onderbouwd is. En laat 
vooral ook patiënten meedenken en een grote stem hierin heb-
ben. Zien zij iets in een persoonsgebonden geneesmiddelenbud-
get? Wat hebben ze over voor betere kwaliteit en voor minder 
milieuschade? 

En wat kunnen kruiden op dit gebied betekenen? Kruiden hebben 
a lot to give, minister! 

REFERENTIES | [1] Ter vergelijking enkele prijzen per 100 dagdoses, afgerond op hele 
euro’s (bronnen: Farmaceutisch Kompas en diverse drogistensites). De eerstgenoemde, 
lagere prijs betreft het generieke middel, de tweede het merkgeneesmiddel. Bij de plant-
aardige producten zijn de minimale en maximale prijzen vermeld. paracetamol 15-88 vs. 
wilgenbast 40-100; fluoxetine 5-37 vs. sint-janskruid 40-60; simvastatine 9-35 vs. rode 
gist rijst 20-60. [2] Patentvrij utopia. Column in NTvF jg. 30 (2017); nr. 2 pag. 35. [3] Volks-
krant bureauredactie. Open brief minister Bruno Bruins. Volkskrant 26.08.2019. [4] Rode 
gist rijst in de lift, maar BHR trekt aan de noodrem. Column in NTvF jg. 29 (2016); nr. 2, 
pag. 20.



Saffraan, gewonnen uit de stijlen en stempels van 
de saffraankrokus (Crocus sativus), is een van de 
oudst bekende en kostbaarste specerijen. Het 
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Boekbespreking

GERBEN HOOGSTEEN  |  De auteur van dit boek, de in 2015 overleden prof. 
dr. Heinz Schilcher, was tijdens zijn leven in Duitsland een van de 
belangrijkste fytotherapeutische pleitbezorgers en een autoriteit 
op dit vakgebied. Hij werd opgeleid als apotheker, promoveerde 
daarna en heeft zowel als hoogleraar op de universiteit als voor 
de industrie gewerkt. Er zijn vele publicaties over fytotherapie van 
zijn hand verschenen. Prof. Schilcher speelde ook een belangrijke 
rol bij de totstandkoming van de Kommission E-monografieën in 
Duitsland in de vorige eeuw. Het boek Leitfaden Phytotherapie 
beschouwde hij als zijn levenswerk. De eerste uitgave verscheen in 
2000 en er zouden vier vernieuwde herdrukken volgen. Sindsdien 
is het boek uitgegroeid tot een standaardwerk in de fytotherapie.  
 
De nieuwste uitgave dateert uit 2016. De prijs van het boek is 
met € 94 niet mals, maar daar krijg je in de vorm van 1208 pagi-
na`s ook wel wat voor terug. Zoals je vaker ziet met boeken over 
fytotherapie bestaat de inhoud grofweg uit drie verschillende 
gedeelten. Het eerste deel behandelt wat fytotherapie precies is, 
welke monografieën er zijn en hoe het zit met de mogelijkheden 
en grenzen van fytotherapie en de bereidingen. Het tweede deel 
behandelt 230 planten en achttien combinaties van planten. Het 
derde deel gaat in op de fytotherapeutische mogelijkheden bij 
ziekten van verschillende orgaansystemen. Het boek is te gebrui-

Leitfaden Phytotherapie
Heinz Schilcher 

Urban & Fischer, München 2016. 1208 pag. € 94.
ISBN 978-3-437-55344-8

ken als naslagwerk als men informatie over een plant zoekt of 
meer wil weten over de fytotherapeutische behandeling van een 
aandoening. Het kan ook dienen als leerboek, omdat alles wat 
belangrijk is in de fytotherapie in dit boek aan bod komt.

Als voorbeeld uit dit boek: het thema NAFLD of niet-alcoholische 
leververvetting, dat in dit nummer behandeld wordt. Het boek 
bevat een apart hoofdstuk over leverziekten. Fytotherapie wordt 
hier een ‘adjuvante therapie’ genoemd die samen met maatrege-
len op het gebied van levensstijl kan worden ingezet. De nadruk 
wordt gelegd op goede diagnostiek en er wordt gewaarschuwd 
voor te laag gedoseerde fytotherapeutica. 

Schilcher behandelt twee leverbeschermende planten: arti-
sjok (Cynara scolymus L.) en mariadistel (Silybum marianum L.) 
en daarnaast sojalecithine uit soja (Lecithinum ex soja) en noemt 
combinatiemogelijkheden met planten die bekend staan om 
hun eigenschappen als galafdrijvend middel (cholagogum).  
Bij leververvetting adviseert hij mariadistel in de vorm van 
een concentraat van silymarine. De klinische studies in het 
boek gaan echter alleen over de inzet van één fytotherapeuti-
cum (droogextract DER 36-44:1, ethylacetaat 98%) bij toxische 
leverbeschadiging, chronische hepatitis en levercirrose. In het 
gedeelte van de beschrijving van de plantenprofielen worden 
de leverbeschermende en -regenererende werking van mari-
adistel uitgewerkt. Daarna volgen de indicaties uit de mono-
grafieën van de Kommission E, ESCOP en WHO. Tot slot volgen 
de contra-indicaties, nevenwerkingen, interacties en dosering.  
 
Opvallend is dat de EMA-monografie van mariadistel hier niet 
wordt besproken. Maar dat kon ook niet, omdat deze EMA-mo-
nografie dateert van 19 september 2018. Een belangrijk verschil is 
dat waar Schilcher er in 2016 nog van uitging dat de werking van 
bepaalde extracten van mariadistel al afdoende was bewezen, de 
HMPC minder uitgesproken is. De conclusie van het assessment 
report was namelijk dat het wetenschappelijk bewijs van mariadis-
tel in de klinische studies bij leveraandoeningen niet sterk genoeg 
was voor plaatsing in de categorie Well-Established Use. Drie 
klinische studies (dosering 280 mg/dag, 420 mg/dag en 140 mg/
dag) bij NAFLD worden in dit assessment report genoemd met als 
resultaat een positieve invloed op verstoorde leverfuncties door 
mariadistel. De HMPC zag deze resultaten echter niet als bewijs 
voor een klinisch relevant effect. Daarom kwam mariadistel in de 
categorie Traditional Use. Als reden hiervoor gaf de HMPC aan dat 
de wetenschappelijke resultaten van de doorgevoerde studies te 
heterogeen zijn en soms zelfs tegenstrijdig zijn. 

Tot slot nog iets over de taal in het boek. Het is Duitstalig en dat 
lijkt voor menigeen een bezwaar. Maar gelukkig hebben we 
Google, waardoor vertaling vaak snel mogelijk is.  . 

Drs. G. (Gerben) Hoogsteen is fytotherapeutisch arts bij UNIIK. Reactie naar: gerben@uniik.nl. 
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KORT BERICHT | MAAIKE VAN KREGTEN | Ferula is een omvangrijk 
geslacht van bloeiende planten uit de schermbloemenfamilie 
(Apiaceae).  Rauw verspreidt de plant een zeer onaangename geur, 
gekookt lijkt het wel iets op prei. F. assa-foetida wordt ook wel dui-
velsdrek genoemd. Het medicinale gebruik van Ferula-soorten, 
met name F. assa-foetida en F. gummosa, komt voort uit de tradi-
tionele geneeskunde. Hierin worden verschillende Ferula-soorten 
gebruikt voor de behandeling van infectieziekten, waaronder 
huid- en darminfecties en griep. De moderne farmacologie heeft 
de antimicrobiële activiteit van Ferula-soorten bevestigd.

Een overzichtsartikel van Boghrati et al. beschrijft uitgebreid dat 
bepaalde vluchtige oliën en extracten van verschillende Feru-
la-soorten een breed scala aan antimicrobiële activiteiten bezit-
ten. Ze blijken werkzaam tegen verschillende stammen van gram-
positieve en -negatieve bacteriën, schimmels, gisten, parasieten 
en virussen. Het werkingsmechanisme van veel van deze anti-
microbiële stoffen is echter nog niet volledig opgehelderd.

De huidige bevindingen wijzen erop dat deze antimicrobiële 
activiteiten kunnen worden toegeschreven aan de aanwezigheid 
van onder andere monoterpenen, sesquiterpeen-coumarinen en 
bepaalde zwavelhoudende verbindingen. Specifieke antimyco-
bacteriële metabolieten, zoals ferulenol, zijn ook geïsoleerd uit 
Ferula-soorten. Recente studies hebben ook aangetoond dat de 
bepaalde sesquiterpeen-coumarinen van Ferula-soorten een anti-

Antimicrobiële werkzame stoffen uit Ferula spp.

virale activiteit hebben bij onder meer hiv en H1N1 (een subtype 
van influenza A).
Bovendien gaan de auteurs in dit artikel specifiek in op struc-
tuur-activiteitsrelatie-onderzoek (SAR) van zeer veel interes-
sante antimicrobiële verbindingen uit Ferula-soorten, om hier-
mee een traject uit te zetten voor verdere studies op dit gebied. 
Hierbij werd onder andere het effect van de aanwezigheid 
van een zogenaamde prenylgroep (3-methyl-2-butenylgroep) 
onderzocht. De positie van zo’n prenylgroep aan het coumari-
ne-skelet blijkt bijvoorbeeld belangrijk voor het type activiteit.  
Zo vertoonden coumarinen met een prenyl/sesquiterpeengroep 
op de positie van koolstofatoom 7 (C-7) met name antivirale eigen-
schappen, en vertoonden coumarinen die waren geprenyleerd op 
positie C-4 vooral antimycobacteriële activiteit.

Recente, tot dusver ongepubliceerde, ontdekkingen van de 
auteurs wijzen erop dat de wortels van deze planten een rijke 
bron zijn van endofytische schimmels. Deze zijn mogelijk (mede)
verantwoordelijk voor het produceren van de antimicrobiële ver-
bindingen. Volgens de voorlopige resultaten zijn een groot aan-
tal geïsoleerde endofyten van Ferula-soorten nieuwe schimmel-
soorten of -geslachten. Deze zouden interessant kunnen zijn voor 
mycologen en mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het ont-
dekken van nieuwe antimicrobiële verbindingen. 

BRON | [1] Boghrati Z. et al. Ferula species: A rich source of antimicrobial compounds. J 
Herb Med. 2019;16:100244.
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Effecten van 
Hibiscus sabdariffa op obesitas  

KORT BERICHT | MAAIKE VAN KREGTEN | Hibiscus sabdariffa heeft een 
lange geschiedenis van gebruik als traditionele remedie in landen 
zoals Thailand, Nigeria, China en India. Ojulari et al. hebben in 
2019 een overzichtsartikel gepubliceerd waarin ze de verzamelde 
onderzoeken weergeven van de verschillende effecten van deze 
plant op obesitas. In de onderzoeken werd gebruik gemaakt van 
cel- en diermodellen en mensen.

Bioactieve verbindingen zoals flavonoïden (quercetin en luteo-
lin), chlorogeenzuur, gossypetin, hibiscetin, fenolen, bepaalde 
fenolzuren, anthocyanidines zoals delphinidin-3-sambubioside 
en cyanidin-3-sambubioside werden gedetecteerd als de hoofd-
bestanddelen in het waterige extract van H. sabdariffa. Van deze 
bioactieve stoffen, in combinatie of alleen, is gebleken dat ze anti-
oxidatieve, ontstekingsremmende en anticarcinogene effecten 
hebben. Ze lijken tevens te kunnen helpen bij het beheersen van 
diabetes, het voorkomen van bepaalde hart- en vaatziekten en het 
remmen van het ontwikkelen van obesitas.
Obesitas is een aandoening die onder meer wordt geassocieerd 
met de ophoping van overtollig vet in het lichaam, een disbalans 
in energiemetabolisme, lipogenese (omzetting van suikers naar 
vetzuren) enzovoorts. Dit zorgt voor een verhoogde vetweefsel-
massa door adipogenese (vorming van vetcellen) en vormt daar-
mee een serieus gezondheidsrisico. 
Ojulari et al. onderzochten de effecten van Hibiscus sabdariffa-ex-
tract (HSE) op verschillende parameters die worden geassocieerd 
met de ontwikkeling van obesitas. Zo keken ze naar het effect van 
HSE op lichaamsgewicht en diverse cellulaire en plasmaparame-
ters, het remmende effect van HSE op het enzym pancreaslipase 
en het effect van HSE op adipocytendifferentiatie en/of adipoge-
nese. De resultaten van het onderzoek laten zien dat HSE en afge-
leide bioactieve verbindingen nuttig kunnen zijn bij de behande-
ling van obesitas. Gebruik van het extract veroorzaakt namelijk 
een duidelijke vermindering van het lichaamsgewicht, remming 
van lipidenophoping en onderdrukking van adipogenese via de 
PPAR-pathway en andere transcriptionele factoren.
Ook het antileververvettende effect van HSE bij mensen werd 
onderzocht. Patiënten met leververvetting kregen twee HSE-cap-
suledoses van 1 g driemaal daags na de maaltijd, gedurende twaalf 
weken. De vrijevetzurenconcentratie in het serum (FFA) werd 
aanzienlijk verlaagd, wat een gunstig effect heeft op de meta-
bole regulatie. Tevens werd de vetophoping in de lever verlaagd 
[1]. Daarnaast nam het lichaamsgewicht af, evenals BMI, totaal 
lichaamsvet en de taille-heupverhouding. Inname van HSE werd 
goed verdragen en er werden geen nadelige effecten gemeld [2]. 
Deze studie constateerde echter geen significant verschil in het 
lipidenprofiel, behalve de genoemde FFA-afname. 
Volgens de onderzoekers heeft deze review de effectiviteit 
van HSE op obesitasgerelateerde parameters aangetoond.  
De beschikbare toxicologische informatie over het gebruik van H. 
sabdariffa onthulde echter dat de toxiciteit ervan dosisafhankelijk 
is en mogelijk een nadelig effect kan hebben bij toediening gedu-
rende een lange periode [1]. 

REFERENTIES | [1] Ojulari OV. et al. Beneficial effects of natural bioactive compounds from 
Hibiscus sabdariffa L. on obesity. Molecules. 2019;24(1):210. [2] Chang HC. et al. Hibiscus 
sabdariffa extract inhibits obesity and fat accumulation, and improves liver steatosis in 
humans. Food Funct. 2014;5(4):734-739. 

Mariadistel en het metabool 
syndroom  

Kort bericht | MAAIKE VAN KREGTEN | Mariadistel (Silybum marianum 
L.) is een plant die al eeuwen wordt gebruikt bij lever- en galwe-
genaandoeningen. Onderzoek laat zien dat de plant antioxida-
tieve, lipidenverlagende, antihypertensieve, antidiabetische, anti-
atherosclerotische, anti-obesitas en hepatoprotectieve effecten 
vertoont.

In 2018 hebben Tajmohammadi et al. verschillende experimentele 
dier- en mensstudies samengevat met betrekking tot het effect 
van mariadistel op het metabool syndroom. Tevens was het doel 
om de mogelijke onderliggende werkingsmechanismen in kaart 
te brengen.

Het metabool syndroom heeft complexe risicofactoren, waaron-
der obesitas, hypertensie, dyslipidemie (verhoogde bloedvetten-
concentratie) en diabetes. De diagnose wordt gesteld op basis 
van symptomen zoals gewichtstoename, hoge bloeddruk, hoge 
bloedglucosespiegels en verstoringen in het lipidenprofiel. 
Silymarin en silybin zijn de belangrijkste componenten van 
mariadistel en worden gewonnen uit de vruchten en de zaden. 
Ze verhogen de HDL-waarde (het ‘goede’ cholesterol) en ver-
lagen de plasmawaarden van triglyceriden, LDL (‘slecht’ 
cholesterol) en totaalcholesterol (TC) door middel van anti-
oxidatieve effecten, verminderde cholesterolabsorptie en 
cholesterolacyltransferase-activiteit.

Het is ook aangetoond dat silymarin invloed heeft op belangrijke 
indicatoren voor diabetes, zoals de nuchtere bloedsuikerspiegel, 
de HbA1c-spiegel (een maat voor bloedsuikerspiegelgemiddelde) 
en insulineresistentie. Deze invloed komt tot stand via verschil-
lende mechanismen, waaronder een antioxidatieve werking, 
ontstekingsremming, stimulatie van regeneratie van de insuline-
producerende β-cellen, verhoging van de insulinegevoeligheid, 
remming van gluconeogenese en remming van het door gluco-
setransporter type 4 (GLUT‐4)-gemedieerd transport.
Sommige in vivo- en in vitro-onderzoeken toonden aan dat het 
antihypertensieve effect van mariadistel gerelateerd lijkt aan 
angiotensine II subtype 1-receptorblokkerende eigenschappen 
en beschermende effecten tegen bepaalde complicaties van hoge 
bloeddruk zoals cardiale hypertrofie. 

Antiobesitaseffecten van het gebruik van deze plant worden toe-
geschreven aan verschillende mechanismen zoals een antioxi-
datieve werking, ontstekingsremming, vermindering van vetop-
hoping, verlaging van de spiegels van de hormonen leptine en 
resistine, verhoging van lipolyse- en adiponectineconcentraties, 
remming van adipocytendifferentiatie en verminderde adipoge-
nese (vorming van vetcellen).
Bovendien lijkt silymarin effectief te zijn bij hart- en vaatziekten, 
zoals atherosclerose, door zijn antioxidatieve en hypolipidemische 
(lipidengehalte-verlagende) effecten. De auteurs van dit over-
zichtsartikel stellen dan ook dat mariadistel een goede kandidaat 
zou kunnen zijn bij de behandeling van het metabool syndroom. 

REFERENTIES | [1] Tajmohammadi A. et al. Silybum marianum (milk thistle) and its main 
constituent, silymarin, as a potential therapeutic plant in metabolic syndrome: A review. 
Phytother Res. 2018;32(10):1933-1949.
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deze editie van dit tijdschrift omdat u als relatie in onze 
database staat. Het NVF-bestuur vindt het belangrijk dat 
u op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten 
en van de ontwikkelingen die in deze editie beschreven 
staan. U ontvangt alle edities of incidenteel een editie 
van het NTvF gratis. De toezending kan onregelmatig zijn. 
Wilt u verzekerd zijn van tijdige toezending en/of u wilt 
de vereniging steunen dan vragen we u abonnee of lid te 
worden. Mocht u geen prijs stellen op deze toezending, 
of wilt u helemaal uit ons bestand verwijderd worden, 
geef dit dan door aan de NVF-administratie, bij voorkeur 
via nvf@fyto.nl. 
De NVF stelt haar adressenbestand nooit ter beschikking 
van derden. 
Op de website www.fyto.nl vindt u de privacyverklaring 
en het privacybeleid van de NVF.

NVF-nieuws 
Eind augustus kwam via het NVF-bureau een uitnodiging binnen 
voor het symposium ter ere van een nieuw op te richten leer-
stoel fytotherapie op de Goethe Universiteit in Frankfurt. Uit mijn 
Duitse netwerk weet ik dat het ook in Duitsland niet meevalt om 
de kennis over fytotherapie te bewaren en door te geven aan de 
volgende generatie, onder andere wegens vergrijzing. Dit is dan 
ook een mooie uitdaging. Fytotherapie levend te houden en over-
dragen aan onze opvolgers is van levensbelang, ook in Nederland. 

In Nederland lijkt het voor plantaardige geneesmiddelen 
ook goed geregeld te zijn met de Geneesmiddelenwet en de 
registratiemogelijkheid voor traditioneel gebruik. De prak-
tijk is echter weerbarstiger. Dat merkte ik ook weer toen ik 
namens de NVF een onderdeel van een workshop over Hype-
ricum verzorgde op de Collegedag van het CBG begin juni.  
Er is bij Hypericum namelijk sprake van een diepe kloof tus-
sen de geregistreerde plantaardige geneesmiddelen en 
diverse plantaardige middelen die onder de Warenwet val-
len. Deze kloof kan op verschillende manieren uitgelegd wor-
den, maar tijdens deze workshop bleek uit het onderzoek van 
de NVWA dat een aantal Hypericum-preparaten kwalitatief 
onvoldoende waren. Dit vanwege het ontbreken van belang-
rijke inhoudsstoffen en/of het niet veilig zijn door verontreini-
ging met pyrrolizidine-alkaloïden. Deze producten zijn inmid-
dels van de markt gehaald, maar toch. Het geeft wel te denken.  

Een paar weken geleden las ik nog een artikel uit Herbal-
gram uit de jaren negentig. Ook toen werd dit soort zaken 
bij ginsengpreparaten in de VS geconstateerd. Dit fenomeen 
is dus niet nieuw en blijkt een hardnekkig verschijnsel. Het 
doet de fytotherapie in het algemeen en de serieuze produ-
centen van plantaardige (genees)middelen duidelijk tekort.  
Hoe kunnen we dat ombuigen? Ik denk door vast te blijven hou-
den aan onze kernwaarden en dat te blijven uitdragen. Omdat ik 
ook coassistenten geneeskunde begeleid, merk ik dat de jonge 
generatie artsen die ik ontmoet open staat voor zaken die iets 
toevoegen, die waarde hebben. Daarom denk ik dat vertellen en 
onderwijzen over juist toegepaste fytotherapie een belangrijke 
taak is voor allen die met fytotherapie bezig zijn. Doorgaan dus en 
zaadjes blijven planten. 

Een hartelijke groet uit het bestuur,
Gerben Hoogsteen
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leveren, en is derhalve een van de krachtigste op de markt. 

De visolie ondergaat een geavanceerd zuiveringsproces 
dat ervoor zorgt dat de olie geurvrij is. Verder zijn de 

gehaltes aan verontreinigingen ver onder de toegestane 
strenge EU-limieten. 

De olie in de capsule is beschermd tegen 
oxidatie door de toevoeging van natuurlijke

 vitamine E (en CoQ10).

De meest heilzame ingrediënten zijn de twee 
omega 3 vetzuren EPA en DHA. Deze formule 

bevat maar liefst 715mg EPA en 286mg DHA per 2 
capsules. EPA en DHA dragen bij tot een normale 

hartfunctie. Dit gunstige effect wordt verkregen 
met een dagelijkse inname van minimaal 250mg 

EPA en DHA.

Een ander belangrijk nutriënt in deze formule, is 
co-enzym Q10. Lamberts Pulse bevat hiervan 

maar liefst 100mg per 2 capsules.
Deze voedingsstof wordt vaak aanbevolen 
in combinatie met de hierboven genoemde 

Omega 3 vetzuren.Pulse bevat de CoQ10 in zijn 
natuurlijke vorm.

Ondersteun 

je hart
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