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Biosana westerse fytotherapie assortiment 
exclusief voor behandelaars

Natuurlijk en traditioneel!  U kunt het gehele assortiment van Biosana 

bestellen via onze webshop voor behandelaars:  www.euroherbs.nl

•	 Albi biosana

•	 Biogriep biosana

•	 Biovisca biosana

•	 Biovita biosana

•	 Cassia biosana

•	 Cholex biosana

•	 Consiva biosana

•	 Farmon biosana 

•	 Madar biosana

•	 Menthal biosana

•	 Nerva biosana

•	 Phocal biosana

•	 Rubinia biosana

•	 Toxal biosana

•	 Toxal forte biosana

Wilt u meer inhoudelijke informatie over onze Biosana producten? Vraag dan naar de indicatielijst en 

naar het compendium der fytotherapie van Nico Bos via: recepten@natuurapotheek.com

Toxal forte 
Biosana 

180 tabletten

farmacie op maat 

®

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

* dit is de behandelaarsprijs incl. 9% btw

binnenkort verkrijgbaar met 
ons vernieuwde etiket!
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*

kwaliteitsgarantie sinds 1982

gluten-, lactose- en suikervrij!

kwaliteitsgarantie sinds 1982
ADVERTENTIE
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VAN DE REDACTIE

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

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 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. 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

Deze editie gaat over toxische plantaardige stoffen. Dat 
bepaalde planten (erg) giftig kunnen zijn, is algemeen 
bekend. Vaak treden vergiftigingen met plantaardige 
inhoudsstoffen per ongeluk op. Zo belandde een jonge-
tje in het ziekenhuis na het drinken van een glaasje water 
waarin lelietjes-van-dalen hadden gestaan. Afgelopen 
voorjaar betreurde een van onze leden het overlijden van 
haar paarden, die kiemplanten van de esdoorn hadden 
gegeten. De Gezondheidsdienst voor Dieren krijgt elk jaar 
wel enkele kleine herkauwers ter controle die stierven na 
het eten van snoeiafval van taxus, rododendron of laurier-
kers. Een moeder vergiftigde haar gezin omdat ze dacht 
dat ze wilde uien geoogst had, terwijl het bollen van de 
herfsttijloos waren. En een tuinman die met zijn blote 
handen grote hoeveelheden monnikskap uit de grond 
had getrokken moest met vergiftigingsverschijnselen 
naar het ziekenhuis. Zo zijn er nog veel andere voorbeel-
den. Goede kruidenverzamelaars weten dan ook hoe 
gevaarlijk het kan zijn om planten te oogsten als je er niet 
honderd procent zeker van bent welke soort het is.

Maar wanneer is een stof giftig? En wat is het verschil 
tussen giftig en gezond? Op deze vragen geeft Bast ant-
woord, waarbij hij ingaat op het begrip ‘hormese’. Dit is 
een beschermende reactie van het lichaam, wanneer 
het in contact komt met een eerste lage dosering van 
bepaalde toxische stoffen.

Bekende en in de fytotherapie veelbesproken stoffen zijn 
pyrrolizidine-alkaloïden (PA’s). Van Asseldonk geeft een 
overzicht van wat er tot zover over bekend is: om welke 
stoffen gaat het precies, wat zijn de risico’s, hoe komen ze 
terecht in voedingsmiddelen of kruidenproducten en wat 
zou er gedaan kunnen worden om de risico’s acceptabel 
te houden? Recent onderzoek aan PA’s leidde tot nieuwe 
richtlijnen, die voor kruidentelers in de dagelijkse prak-
tijk nogal wat problemen opleveren. Deze kant van het 
verhaal wordt door Van der Mheen in een opiniebijdrage 
toegelicht. Van Asseldonk en Puls bespreken honing en 
andere bijenproducten, waar naast PA’s mogelijk ook 
andere toxinen in kunnen voorkomen, zoals tropaanal-
kaloïden, cyanogenen en grayanotoxinen. Den Ouden en 
Koert vertellen ten slotte over dopinggebruik door sporters 
met natuurlijke middelen, in dit geval bèta-2-agonisten. 

In de rubrieken komen enkele vaste bijdragen terug. Van 
Hoof interviewde NVF-lid Klaas Riepma en Van Asseldonk 
stelt in haar column de duurzaamheid van de kruiden-
sector in relatie tot ecologische kwesties zoals niet-af-
breekbare gifstoffen en biodiversiteit aan de orde. Koning 
bespreekt het onlangs verschenen boek Phytotherapie in 
der Tiermedizin.

We wensen u veel leesplezier en we ontvangen graag 
uw reacties.

Tedje van Asseldonk en Maaike van Kregten
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AFBEELDING | Rododendron  (Rhododendron ponticum). 
Foto Dominicus Johannes Bergsma
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Wat is het verschil tussen giftig en gezond?

Mensen zijn zich al heel lang bewust van 
giftige planten. De oermens verzamelde 
planten en wist wat veilig en wat giftig 
was. Er was ook terechte angst voor ver-
giftiging. Farao’s en keizers hadden vaak 
een voorproever in dienst die het voedsel 
moest controleren voordat het door de 
heersers gegeten of gedronken werd. De 
Bijbel heeft er in Genesis 40 zelfs een mooi 
verhaal over: de overste der schenkers en 
de overste der bakkers hadden de toorn 
van de farao opgewekt en belandden in 
de gevangenis. Waarschijnlijk waren het de 
voorproevers van de farao. In de gevange-
nis ontmoetten zij Jozef, die hun dromen 
uitlegde en op grond daarvan voorspelde 
dat het met de schenker goed zou aflopen 
maar met de bakker niet. Inderdaad verliep 
het zo. ‘En hij [de farao] deed den overste 
der schenkers wederkeren tot zijn schen-
kersambt, zodat hij den beker op Farao’s 
hand gaf. Maar den overste der bakkers 
hing hij op; gelijk Jozef hun uitgelegd had.’ 
Je zou kunnen zeggen dat de voorproevers 
van toen de toxicologen van nu zijn. Het 
gegeven dat deze voorproevers een hoge 
status hadden, maakt deze vergelijking 
attractief. Het feit dat er een werd opge-
hangen is uiteraard minder aantrekkelijk. 
Een vreselijk einde voor de toxicoloog.

De grondlegger van de toxicologie is 
Paracelsus (1493-1541). Zijn eigenlijke 
naam was Philippus Aureolus Theophras-
tus Bombastus von Hohenheim. Hij trok 
als arts (en tevens theoloog en botanicus) 
rond in Europa, waar hij patiënten behan-
delde met plantextracten en vooral met 
anorganische zouten, metalen en minera-
len. Op grond van zijn ervaringen stelde hij 
dat iedere stof giftig is en dat de dosis de 
giftigheid bepaalt. Een adagium dat nog 
altijd het begin van ieder toxicologiehand-
boek siert.

Planten hebben van oudsher een heel 
belangrijke rol gespeeld in de behande-
ling van zeer uiteenlopende ziekten. Een 
bekend voorbeeld is vingerhoedskruid 
(Digitalis purpurea). Nog altijd wordt het 
medicijn digoxine gebruikt. Vroeger werd 

digoxine uit vingerhoedskruid gewonnen. 
Tegenwoordig wordt het chemisch ver-
vaardigd en ingezet bij de behandeling van 
ernstige hartritmestoornissen. Digoxine 
werkt doordat de stof het hartritme ver-
laagt en de pompkracht van het hart ver-
sterkt. Daarom vindt dit middel ook toe-
passing bij hartfalen, waarbij de hartspier 
verzwakt is. Digoxine heeft een smalle 
therapeutische breedte: de therapeutische 
concentratie in het bloedplasma is 0,8 -2,0 
µg/l. Bij een concentratie van meer dan 
2,0 µg/l spreken we van een intoxicatie, 
die gekenmerkt wordt door misselijkheid, 
braken, diarree en allerlei neurologische 
verschijnselen zoals verwardheid, geheu-
genverlies, vermoeidheid en malaise of 
hartritmestoornissen.
Vroeger werd vingerhoedskruid voor aller-
lei aandoeningen gebruikt, ook bijvoor-
beeld voor epilepsie. Een van de bijwerkin-
gen van het gebruik van vingerhoedskruid 
zijn visusstoornissen zoals wazig of geel 
zien. Het wordt vermoed dat de schilder 
Vincent van Gogh ook behandeld is met 
vingerhoedskruid door zijn dokter Paul 
Gachet. Van Gogh schilderde namelijk een 
portret van dr. Gachet met vingerhoeds-
kruid in zijn hand. Zou de ‘gele periode’ 
in het werk van Vincent van Gogh zijn ver-
oorzaakt door een vingerhoedskruidin-
toxicatie? Deze anekdote laat medisch 
studenten onthouden dat xanthopsie 
(gele kleur zien) een symptoom is van een 
digoxine-intoxicatie.

NATUURLIJKE GIFSTOFFEN
In de zomer van 2015 kopten de Neder-
landse kranten: ‘Duitser dood na eten cour-
gette’. Het verhaal was dat een 79-jarige 
Duitser was overleden als gevolg van het 
eten van een zelfgekweekte courgette. 
Samen met zijn vrouw werd hij na het eten 
van een maaltijd met courgettesoep ern-
stig ziek. De vrouw herstelde, maar de man 
ging steeds verder achteruit en stierf uit-
eindelijk. De boosdoener was waarschijn-
lijk cucurbitacine, een endogeen pesticide 
dat van nature in de wilde courgette is te 
vinden. Het ‘recycleren’ van zaden van 
zelfgekweekte courgettes kan via kruisbe-

AALT BAST | De boog op het smeedijzeren hek van de ingang van Alnwick Garden in Noord-Engeland vermeldt ‘The Poison 
Garden’. Op het zwarte hekwerk zelf staat ‘These plants can kill’. De boodschap wordt kracht bijgezet door een doods-
kop op een kruis van twee botten. Deze fantastische tuin in Northumberland laat een verzameling van tientallen zeer 
toxische planten zien. Een bezoek is zeer de moeite waard.

stuiving leiden tot een vervuiling met de 
natuurlijke giftige courgettevariant. Bittere 
cucurbitacinen komen voor in de familie 
van komkommerachtigen (Cucurbitaceae) 
waartoe naast courgettes ook augurken, 
komkommers, meloenen, pompoenen en 
sierpompoenen behoren. De cucurbitaci-
nen zijn giftig en werken als insecticide en 
fungicide om de plant te beschermen. In 
zeer lage concentraties is de bittere smaak 
van deze glycosiden al waar te nemen. Voor 
mensen is dat dan ook een goede manier 
om te checken of de plant veilig is voor con-
sumptie. Mijn oma wist dat ook. Zij proefde 
van een komkommer, vaak uit eigen tuin, 
een klein stukje. Als dat bitter was, werd het 
uitgespuugd en werd de komkommer niet 
gegeten. Wij zijn als moderne consumen-
ten verwend en deze vaardigheden inmid-
dels grotendeels verleerd.
In een beroemd artikel van de toxicoloog 
Bruce Ames et al. [1] wordt de blootstelling 
aan toxische chemicaliën die door de mens 
worden geproduceerd, vergeleken met 
de blootstelling aan natuurlijke pesticiden 
die we via ons voedsel binnen krijgen. De 
natuurlijke chemicaliën, die de plant produ-
ceert om zich te beschermen, zijn ook toxi-
sch voor de mens. Natuurlijke en syntheti-
sche chemicaliën verschillen in dit opzicht 
niet van elkaar. We krijgen echter veel, echt 
veel meer, natuurlijke chemicaliën binnen. 
Het is dan ook heel merkwaardig dat we 
zo hechten aan het begrip ‘natuurlijk’, alsof 
dat veiliger en dus gezonder zou zijn. 
De marketing springt hier overigens han-
dig op in met termen als ‘bio’ en ‘natuur-
lijk’ om daarmee veiligheid en gezondheid 
te suggereren. De consument denkt dat 
bio-vitamine C beter, veiliger en gezonder 
is dan ‘gewone’ vitamine C. Onzin!

VERSCHIL TUSSEN VOEDING 
EN GENEESMIDDELEN 
De Australische farmacoloog Adrien Albert 
(1907-1989) schreef in 1965 een beroemd 
boek met de titel Selective toxicity – the 
physico-chemical basis of therapy. Albert 
beschrijft hierin op indrukwekkende 
wijze hoe geneesmiddelen werken. In de 
zevende druk uit 1985 wordt uitgelegd dat 
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geneesmiddelen in feite toxische stoffen 
zijn die, doordat ze op een enkel enzym of 
receptor aangrijpen, toch een gewenste 
toxische respons kunnen geven [2]. Het 
meest kenmerkende van geneesmiddelen 
is dat ze een stevig effect geven. Maar door-
dat ze vaak specifiek op een enkele target 
werken zijn de bijwerkingen beperkt te 
houden. Ook in het ontwerp van de nieuw-
ste geneesmiddelen staat het streven 
naar specificiteit voorop. Het is zelfs zo dat 
naarmate het individu beter is te karakte-
riseren met allerlei genetische technieken, 
de specificiteit verder en verder is te opti-
maliseren. Op deze wijze zijn en worden 
er vele geneesmiddelsuccessen geboekt. 
We spreken nu zelfs van gepersonaliseerde 
therapie. Farmacotherapie die dus op het 
individu kan worden toegespitst.

Voeding werkt geheel anders. Voeding 
werkt niet op één target maar juist op 
allerlei targets. Vele enzymen, transporters 
en receptoren worden door de voedings-
componenten beïnvloed. Tegelijkertijd 
zijn de effecten veel minder dan die van 
het geneesmiddel. Voor kruiden geldt 
hetzelfde: subtiele meervoudige effecten. 
We beginnen ons ook steeds beter te rea-
liseren dat we de werking van voeding en 
kruiden dan ook anders moeten evalueren. 
Dat de effecten veelal geen uitgesproken 
farmacologische fenomenen zijn die te 
vangen zijn in een enkele fysiologische 
respons [3]. We spreken dan van zoge-
naamde pleiotrope effecten van voeding 
of kruiden.

INTERACTIE VAN KRUIDEN 
MET GENEESMIDDELEN
In een interessant rapport van het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu, 
dat in opdracht van de Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit is opgesteld, is de 
top 10 van de meest in het oog springende 
interacties tussen kruiden en geneesmid-
delen gepubliceerd. Ook wordt, althans 
waar dat bekend is, het mechanisme van 
de interactie uitgelegd. De top 10 van 
kruidenpreparaten is: sint-janskruid, rode 
zonnehoed, knoflook, kava, ginkgo, geel-
wortel, danshen, Amerikaanse ginseng, 
valeriaan en groene thee [4].

Zelf hebben wij veel onderzoek gedaan 
naar quercetin, een flavonoïde dat voor-
komt in onder andere uien, appels en drui-
ven. In verschillende studies hebben wij 
het anti-inflammatoire effect van quercetin 
vastgelegd. Een dosering van tweemaal 
500 mg quercetin remt bij sarcoïdosepati-
enten de inflammatie [5]. Recente studies 

die we hebben verricht suggereren dat 
quercetin en andere vergelijkbare flavono-
iden in staat zijn om de werking van de ont-
stekingsmedicatie met corticosteroïden 
te bevorderen. In vele ontstekingsziekten 
treedt een resistentie op voor corticostero-
iden. Ze werken dan niet meer voldoende. 
Het lijkt erop dat flavonoïden deze resis-
tentie kunnen doorbreken, en dat daar-
door corticosteroïden, waaronder het 
lichaamseigen cortisol, beter werken. Er is 
meer onderzoek nodig om dit te bevesti-
gen, maar interessant is dit zeker.

Plotseling is een klein 
beetje gif niet meer 

schadelijk, maar zelfs 
gezond

BEETJE GIF: HORMESE.
De laatste jaren komt er steeds meer bewijs 
dat het denkbeeld van Paracelsus ‘hoe 
hoger de dosis, hoe meer toxiciteit’ enige 
nuancering behoeft. Voor verschillende 
toxische stoffen is namelijk aangetoond 
dat een lage eerste dosering van de stof 
een bepaalde beschermende respons van 
cellen teweegbrengt, waardoor er bescher-
ming ontstaat tegen een hogere dosering 
van de toxische stof. Deze adaptieve res-
pons wordt ook wel hormese genoemd 
(zie ook figuur 1) [6]. We kennen inmiddels 
ook het onderliggende cellulaire mecha-
nisme waarmee dit verloopt. Lage concen-
traties van toxische (alkylerende of reac-
tieve) stoffen reageren met zwavelgroepen 
in de cel, waardoor er transcriptiefactoren 
worden geactiveerd die het endogene, 
lichaamseigen beschermingssysteem acti-
veren. Allerlei detoxificerende enzymen 

worden dan aangemaakt. Hierdoor zullen 
cellen zich beter gaan beschermen tegen 
deze stof en, zo weten we inmiddels, ook 
tegen sommige andere toxische stoffen. 
We spreken dan wel van transhormese [7]. 
Dit onderwerp is momenteel heel hot in de 
toxicologie. 

Het betekent ook nogal wat. Plotseling is 
een klein beetje gif niet meer schadelijk, 
maar zelfs gezond! Wel zijn er nog heel veel 
vragen: hoe snel dooft dit effect uit? Is het 
effect steeds te herhalen? Voor welk typen 
stoffen gaat het op? Kun je toxische stoffen 
stapelen? Hoe groot is het beschermende 
effect? Kortom, nog heel veel vragen om te 
beantwoorden. Toch komen de licht toxi-
sche plantenstoffen ook plotseling in een 
ander daglicht te staan. Wellicht is het zelfs 
zo dat de gezondheidsbevorderende wer-
king van enigszins toxische flavonoïden in 
planten toegeschreven kan worden aan 
dit hormeseproces. Ik voorspel overigens 
dat dit zo is. De vraag of een bepaalde 
plant giftig of gezond is, moet dan wor-
den vervangen door de bevinding dat een 
bepaalde plant giftig én gezond kan zijn.

    
Prof. dr. A. (Aalt) Bast; Decaan van de Campus Venlo van de 
Universiteit Maastricht en tevens verbonden aan de vak-
groep Farmacologie en Toxicologie van deze universiteit. 
Reacties naar: a.bast@maastrichtuniversity.nl.
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et al. Pleiotropic-acting nutrients require integrative 
investigational approaches: the example of flavonoids. J 
Agric Food Chem. 2012;60(36): 8941-8946. [4] Tiesjema 
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biological performance and resilience. Dose Response 
2018;16(3):1559325818784501. [7] Bast, A. et al. Toxico-
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 FIGUUR 1 |  De concentratie-responscurve van een toxische stof die 
hormese laat zien. 
Bij een lage concentratie van deze stof is er sprake van een gunstig 
effect, terwijl er bij hogere concentraties pas toxiciteit optreedt.
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Problemen met pyrrolizidine-alkaloïden

Het gevaar van pyrrolizidine-alkaloïden 
(PA’s) is vooral bekend geworden door-
dat koeien of paarden soms hooi aten 
met daarin te veel Jacobaea vulgaris (syn. 
Senecio jacobaea), waarna ze doodgin-
gen aan leverocclusie (VOD: Veno-Occlu-
sive Disease). De eerste melding hiervan 
stamt al uit 1903. Incidenteel is in de loop 
van de vorige eeuw humane casuïstiek 
beschreven. Dit waren enkele incidenten 
uit de fytotherapie betreffende over-
matig gebruik van Tussilago en Petasitis 

spp. en epidemiologische rampen met 
graan dat PA’s bevatte, doordat onkruid 
(meest zaden van Heliotropium spp.) was 
meegeoogst. Er zijn ruim 6000 planten-
soorten die PA’s aanmaken. Deze zijn 
echter lang niet allemaal gevaarlijk bij 
consumptie in normale hoeveelheden. In 
de literatuur zijn er momenteel ruim 650 
PA’s beschreven. Er is veel verschil in toxi-
citeit tussen de verschillende typen PA’s. 
Deze verschillen worden in een kader bij 
dit artikel toegelicht [1,2,3].

TEDJE VAN ASSELDONK | Pyrrolizidine-alkaloïden zijn nogal eens de oorzaak van negatief nieuws over kruiden. In 2019 
maakte de NVWA inspectieresultaten bekend over de gehaltes in producten van sint-janskruid. In 2020 worden nieuwe 
Europese normen verwacht voor pyrrolizidine-alkaloïden in levensmiddelen. Wat voor stoffen zijn dit nu eigenlijk, wat 
zijn de risico’s, hoe komen ze terecht in voedingsmiddelen of kruidenproducten en wat moet er gedaan worden om de 
risico’s acceptabel te houden? Onderstaand artikel geeft een beknopte uitleg over deze problematische stoffen. 

TOXICITEIT
Planten als Symphytum officinale, Borago 
officinalis, Petasites hybridus en Tussilago 
farfara zijn jarenlang zowel in veevoer als in 
humane kruidenproducten gebruikt zonder 
dat hier opvallende problemen mee waren. 
Deze planten kunnen echter toxische 
(onverzadigde) PA’s* bevatten. Toxische PA’s 
komen vooral voor in de ruwbladigenfami-
lie, enkele groepen uit de composietenfa-
milie, enkele vlinderbloemigen en een paar 
planten uit de maagdenpalmfamilie. 

VERSCHILLENDE TYPEN 
PYRROLIZIDINE-ALKALOÏDEN
Alkaloïden is de overkoepelende term waar-
mee een groot aantal plantenstoffen kan 
worden aangeduid, met heel verschillende 
samenstelling en werking. Veel van deze ver-
bindingen kunnen potente effecten hebben 
op het menselijk zenuwstelsel. Bekende voor-
beelden van alkaloïden zijn cocaïne, nicotine, 
morfine en caffeïne. Veel plantenstoffen 
bevatten cyclische structuren. Doorgaans zijn 
dit benzeenringen die uit zes koolstofatomen 
(C) bestaan. Deze ringen, open of gesloten, 
kunnen gekoppeld zijn tot soms heel lange 
ketens. Bij alkaloïden zijn een of meerdere 
stikstofatomen (N) in zo’n structuur opgeno-
men. Ze hebben hierdoor een basisch karak-
ter, in tegenstelling tot veel andere planten-
stoffen die (licht) zuur zijn. Er zijn heel veel en 
sterk verschillende alkaloïden en ze worden 
in aparte groepen ingedeeld. De pyrrolizidi-
ne-alkaloiden (PA’s) vormen een specifieke 
groep binnen de alkaloïden.

PA’s hebben als kern van het molecuul twee 
met elkaar verbonden pentacyclische (ring 
van 5 C-atomen) verbindingen, waarbij een 
stikstofatoom (N) een van de twee gedeelde 
atomen is. Dit heet een necinegroep. De 
plant maakt deze kern van de aminozuren 
ornithine en arginine. De necinekern kan ver-
zadigd of onverzadigd zijn. Dat maakt veel 
verschil uit voor de schadelijkheid van het 
betreffende PA. Tussilagine (zie figuur 1) is 
een van de eenvoudige PA’s, waarbij slechts 
enkele andere zijgroepen aan de necinekern 

vastzitten. Bij tussilagine is de kern verzadigd. 
Hierdoor is dit een van de onschadelijke PA’s. 
Bij symphytine (zie figuur 2) is de necinekern 
echter onverzadigd, wat te zien is aan de dub-
bele binding tussen het eerste en tweede 
C-atoom van de rechterring. De binding 
van de twee groepen links- en rechtsboven 
bij symphytine is een esterband (C-O-C) en 
daarom heet symphytine een onverzadigde 
diëster-PA. Naast eenvoudige PA’s en diëster-
PA’s komen er ook mono-esters van PA’s voor. 
Ook kunnen de twee esters samen weer één 
grote ringstructuur vormen, wat dan een 
macrocyclische ester heet. Een voorbeeld is 
afgebeeld in figuur 3: senecionine. Die laatste 
verbinding komt vooral voor bij Senecio spp., 
terwijl planten uit de ruwbladigenfamilie 
doorgaans mono- en diësters maken. 

Per plant kunnen diverse PA’s voorkomen. 
Tussilago bevat bijvoorbeeld naast tussi-
lagine ook macrocyclische PA’s [1,2]. PA’s 
komen in de plant vaak voor in een zoge-
naamde N-oxidevorm (PANO). PANO’s 
hebben aan het stikstofatoom (N) van de 
necinegroep een negatief geladen zuursto-
fatoom (O) zitten (figuur 4). In de plant kun-
nen PANO’s zowel in een verzadigde als in 
een onverzadigde vorm voorkomen. In het 
lichaam kunnen PANO’s metabolisch ont-
staan als een stap in de ontgiftingsreactie 
die door leverenzymen, en dan met name 
cytochroom P-450 mono-oxygenase, wordt 
uitgevoerd. De aldus ontstane metabolieten 
kunnen na binding aan glutathion geconju-
geerd worden om ze gereed te maken voor 

uitscheiding. Echter, deze door metaboli-
satie ontstane PANO’s kunnen soms in het 
lichaam weer worden teruggevormd naar 
een onverzadigde PA, die DNA-adducten 
kan veroorzaken en daarmee carcinogene 
effecten kan hebben. Daarom worden ook 
1,2-onverzadigde PANO’s als schadelijke 
verbindingen beschouwd [1].

 FIGUUR 1 | Tussilagine (een eenvoudige, verzadigde PA)

FIGUUR 3 | Senecionine (onverzadigde macrocyclische PA-ester)

FIGUUR 4 | Basisstructuur van een PA-N-Oxide (PANO)
(R en R1 geven hier verschillende mogelijke zijgroepen weer)

 FIGUUR 2 | Symphytine (onverzadigde PA-diëster)

* In het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten [7] zijn toxische pyrrolizidine-alkaloïden als volgt omschreven: esteralkaloïden die zijn afgeleid van necinediol (7-hydroxy-1-hydroxy-methylpyrrolizidine) met een 
1,2-onverzadigde binding, inclusief de onderscheiden N-oxides (PANO). Zie kadertekst voor uitleg.
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Verzadigde PA’s zijn onschadelijk. In veel 
medicinaal gebruikte planten, zoals in 
Echinacea spp., komen deze verbindingen 
voor. De schadelijkheid van onverzadigde 
PA’s kan zeer verschillen. De eenvoudige, 
kleine PA’s zijn vrij onschuldig, de mono- 
en diësters zijn potentieel schadelijker en 
de macrocyclische onverzadigde esters 
zijn het gevaarlijkst. Het gevaar bestaat er 
vooral uit dat ze bij langdurig gebruik vrij-
wel ongemerkt progressieve leverschade 
geven, eventueel resulterend in VOD. 
Eigenlijk zijn het pro-toxines, want pas 
na metabolisatie door de lever ontstaan 
de actieve metabolieten die aan eiwitten, 
maar ook aan het DNA van met name lever-
cellen kunnen binden. Dat laatste is ken-
merkend voor carcinogene verbindingen. 
Ze beschadigen op deze manier leverpa-
renchymcellen en ze kunnen bij verder-
gaande belasting ook sinusoïdale lever-
cellen beschadigen. Doordat daardoor 
de aderen in de lever beschadigd kunnen 
raken ontstaat een VOD, tegenwoordig ook 
wel hepatic sinusoidal obstruction syndrom 
(HSOS) genoemd [1]. Ook longoedeem en 
pleurale effusie komen voor [4].

Een probleem is dat chronische vergifti-
ging, met name bij dieren, vaak erg laat 
wordt ontdekt, omdat er bijvoorbeeld pas 
na een half jaar problemen ontstaan [2]. 
In 1978 werden in de VS carcinoginiteits-
studies met ratten gedaan. De toxische PA 
lasiocarpine werd toegediend in doses van 
0-1,5 mg/kg lichaamsgewicht(lg)/dag. In 
2003 is door hetzelfde instituut bij ratten 
en muizen de toxische PA riddelliine getest, 
in doses van 0-1 mg/kg lg/dag (ratten) en 
0-3 mg/kg lg/dag (muizen). In alle gevallen 
trad grootschalige sterfte op bij de hoog-
ste doses. Bij lagere doses ontwikkelden 
zich hemangiosarcomen in de lever en ook 
andere carcinomen [5]. Op basis hiervan is 
door de Europese Voedelveiligheidsautori-
teit (EFSA) berekend dat een veilige dage-

lijkse dosis onder de 0,35 µg toxische PA’s 
per dag dient te blijven, uitgaande van een 
lichaamsgewicht van 50 kg. De Europese 
Geneesmiddelenautoriteit (EMA) sluit zich 
hierbij aan, maar stelt dat voor een korte 
periode een inname van maximaal 1,0 μg/
dag kan worden toegestaan, alhoewel in 
de toekomst gestreefd wordt naar 0,35 μg/
dag als maximuminname [6]. Recent deed 
Stegelmeier experimenten met diverse 
levercellijnen en ontwikkelde een test-
model met kippen, omdat hij vermoedde 
dat knaagdieren beter met PA’s kunnen 
omgaan dan grotere dieren. Hij stelde vast 
dat verschillende PA’s nog giftiger zijn dan 
riddelliine maar dat we eigenlijk nog te 
weinig weten over de langetermijneffec-
ten van subacute doses [2].

Acute PA-vergiftiging bij mensen is onder 
meer beschreven na het gebruik van meel 
waarbij veel Heliotropium, Crotalaria of 
Senecio spp. (akkeronkruiden) met het 
graan meegemalen waren. Dit kan lei-
den tot een epidemie van hart-, long- en 
leveraandoeningen met eventueel dode-
lijk afloop [2,3]. Dergelijke gevallen zijn 
beschreven voor Pakistan, India en Afgha-
nistan (charmakziekte, ook wel kamelen-
buik genoemd vanwege de sterk opge-
zwollen buik) [1,6]. In Tajikistan zijn in 1993, 
door tarwe die vervuild was met zaden van 
Heliotropium lasiocarpum meer dan zestig 
doden gevallen en er werden 3906 perso-
nen met leverziektes geregistreerd [1]. 

WETGEVING
In Nederland heeft het Warenwetbesluit 
Kruidenpreparaten (WBK) in 2001 een 
norm gesteld voor PA’s. Genoemd worden 
de meeste planten die in de handel zijn 
uit de ruwbladigenfamilie (zoals Borago, 
Symphytum, Alkanna, Lithospermum en 
Heliotropium spp.) en diverse composie-
ten (zoals Eupatorium spp., Petasitis hybri-
dis, Tussilago farfara en alle Senecio spp.); 

andere families worden niet genoemd. De 
norm is dat er maximaal 1 µg PA’s (1 micro-
gram, dus 1/1000 milligram) per kg of per 
liter in mag zitten (oftewel 1 ppb) [7]. Wat 
hierbij opvalt, is dat de gestelde norm erg 
laag gekozen is. Deze norm is ook niet 
gerelateerd aan dagelijks gebruik, dus voor 
een kilo brood geldt dezelfde hoeveelheid 
als voor een kilo peper. De genoemde 1 
µg/liter was destijds de detectiegrens. 

De reden voor de extreem lage Neder-
landse norm in het WBK is onbekend, zo 
evalueerde het RIVM in 2014 [5]. In Duits-
land is de grens voor kruidengeneesmid-
delen 1 µg PA’s per persoon per dag. Dit 
geldt nu voor maximaal zes weken; bij 
langduriger gebruik is het maximum 0,1 
µg/dag. In Australië en Nieuw-Zeeland, 
waar veel honing wordt verhandeld met 
een hoog PA-gehalte, is de norm 1 mg 
(dus 1000 µg) per kg lichaamsgewicht per 
dag [8]. Bijen zijn dol op ruwbladigen en in 
planten uit de ruwbladigenfamilie komen 
veel PA’s voor. Hierdoor zitten in honing 
vaak meer PA’s dan in diverse landen is toe-
gestaan**. Het wachten is op een gehar-
moniseerde Europese regelgeving. Nu 
hanteert de NVWA in de praktijk de norm 
van 400 ppb (400 µg PA’s/kg), die naar ver-
wachting in 2020 als nieuwe PA-norm in de 
EU van kracht wordt [9]. Per 1 januari 2020 
is het WBK gewijzigd, maar de 1 ppb-norm 
blijft hetzelfde. De herkomst van de PA’s 
hoeft niet meer te worden aangetoond en 
er is ruimte gemaakt voor uitzonderingen, 
als de verordening (EG) 1881/2006 wordt 
aangepast.

De hier besproken norm geldt voor inwen-
dig gebruik. Uitwendig gebruik, zoals in 
smeerwortelzalf, is niet gereguleerd. Vol-
gens EMA worden er weinig tot geen toxi-
sche PA’s door de huid opgenomen. Wel is 
gezondheidsschade voorgekomen bij een 
baby die borstvoeding kreeg van een moe-
der die smeerwortelzalf gebruikte voor 
haar pijnlijke tepels [10].

RISICOBEHEERSING 
HEEFT EEN PRIJS
Van belangrijke PA bevattende kruiden 
zoals Tussilago farfara en Petasitis hybridis 
worden door de industrie PA-vrije prepa-
raten gemaakt door middel van superkri-
tische CO2-extractie of andere technieken. 
Ontwikkeling van dergelijke preparaten is 
kostbaar. Dit soort technische oplossingen 
is dan vaak ook alleen betaalbaar voor heel 
grote partijen.

** Zie artikel over toxische plantenstoffen in bijenproducten, 
pagina 11

AFBEELDING 1 | Heliotropium indicum L. Foto Bubai Bera
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Zelfs de aanwezigheid van één flinke 
Jacobaea- of Senecio-plant in een hectare 
sint-janskruid kan de hele oogst al boven 
de nu gehanteerde drempelwaardes laten 
stijgen. Dit is dus nogal een uitdaging 
voor de telers die good agriculture and 
collecting practice (GACP) nastreven, en de 
GACP-regels zullen hierop moeten wor-
den toegespitst, schreef de EMA in 2016. 
Zij gaf daarbij aan dat dit niet van de ene 
op de andere dag realiseerbaar zal zijn [6]. 
Uiteindelijk is de registratiehouder van het 
kruidengeneesmiddel verantwoordelijk 
voor de afwezigheid van toxische PA’s in 
zijn product. Maar in hoeverre kan hij die 
verantwoordelijkheid naar de teler door-
schuiven? De markt betaalt ongeveer € 3,- 
voor een kilo anijszaad of meidoornbloem 
en zo’n € 2,50 voor een kilo spireabloem 
of oreganoblad [11]. Voor deze bedragen 
kan niet handmatig geoogst of plant voor 
plant gecontroleerd worden. De gespeci-
aliseerde testen op de 28 belangrijke PA’s 
kosten circa € 300,-, maar meer commer-
ciële bureaus bieden het voor rond de € 
100,- aan. In feite moet elke oogst opnieuw 
getest worden, want resultaten uit het ver-
leden zeggen weinig; het gaat mogelijke 
om slechts enkele onkruidjes***.

Door de inkoop van goedkope, machinaal 
geoogste grondstoffen en een gebrek-
kige controle hierop door de verwerkende 
industrie, neemt het risico op vervuiling 
van producten door onkruid toe. Dat geldt 
voor alle levensmiddelen, niet alleen voor 
kruiden. En het blijft niet alleen bij PA’s: ook 
tropaanalkaloïden, furocoumarinen en lec-
tinen zijn in sommige levensmiddelen te 
veel aanwezig. De trend naar steeds sterker 
geconcentreerde kruidenextracten brengt 
nieuwe consumentenrisico’s met zich mee, 
die bij de klassieke theeën en 1:5-ethanol-
extracten niet bestonden.

DISCUSSIE OVER RISICO’S 
EN LIMIETEN
Over de schadelijkheid van de PA’s in de 
traditioneel veelgebruikte kruidenge-
slachten Tussilago, Petasites en Symphy-
tum bestaat discussie. Eigenlijk zijn de 
hier beschreven problemen bij normaal 
gebruik in de kruidengeneeskunde in 
Europa nooit gezien. Het lijkt er wel op 
dat hoge doses van de toxische PA’s (meer 
dan 1 mg per kg lichaamsgewicht) VOD in 
mensen veroorzaken, maar dit is informa-
tie gebaseerd op slechts enkele individuele 
gevallen, aldus de EMA in 2016 [6]. Mogelijk 
speelt bij het normale kruidengebruik een 

antagonisme van PA’s met andere plan-
tenstoffen, zoals looistoffen, een rol [3,12]. 
Langdurige inname van voedingssupple-
menten op basis van Symphytum officinale 
heeft echter wel aanleiding gegeven tot 
vergiftigingen [4]. Ook zijn er de laatste 
decennia meldingen gekomen uit Amerika 
en China van (soms ernstige) VOD-gevallen 
die gerelateerd waren aan het gebruik van 
kruiden met PA’s uit de Traditionele Chi-
nese Geneeskunde [6].

Na een oproep van de EFSA zijn door een 
EU-land PA-analyseresultaten van 14.604 
honingmonsters ingestuurd; een tweede 
EU-land had 351 monsters van diervoeding 
ingebracht [13]. In de bulkhoning zaten 
doorgaans veel PA’s, in de retailhoning 
minder, maar er waren hoge uitschieters. 
De EFSA concludeerde in 2011 dat de PA’s in 
honing een risico vormen, vooral als kinde-
ren veel honing gebruiken. Maar er waren 
niet genoeg gegevens voorhanden om 
iets te zeggen over andere risico’s. De EFSA 
sprak hierbij uit dat alleen de 1,2-onverza-
digde PA’s risicovol zijn en benoemde een 
flink aantal toxische PA’s. 

Een internationale onderzoeksgroep 
bekeek voor de EFSA de blootstelling aan 
toxische PA’s in de Europese voeding. Zij 
analyseerde een groot aantal levensmid-
delen uit zes EU-landen. Er werd naar 28 
en soms 35 toxische PA’s gekeken in vlees, 
zuivel, (kruiden)theeën en voedingssup-
plementen [14]. Naar graanproducten 
werd niet gekeken. Dat is vreemd, omdat 
echt grootschalige rampsituaties met PA’s 
vaak alleen met granen zijn opgetreden 
[1- 4,8]. In vlees werden geen, en in zuivel-
producten werden geringe hoeveelheden 
PA’s aangetroffen. In thee, zowel zwarte 
als kruidenthee, werd bij 91% meetbare 
PA-concentraties gevonden. Gemiddeld 
ging het om 6,13 µg/liter gezette thee, 
maar er waren uitschieters tot 64 µg/l thee. 
Rooibos scoorde gemiddeld 7,99 µg/l thee; 
kamille gemiddeld 3,67 µg/l thee. 

Bij de voedingssupplementen werd in 63% 
van de monsters PA’s gevonden. Het ging 
gemiddeld om 317,6 µg/kg, maar dat kwam 
door enkele uitschieters, waarbij PA-produ-
cerende planten waren gebruikt. De medi-
aan lag hier bij 11,4 µg/kg. Onverwachte 
PA-risico’s bleken er te kleven aan Valeri-
ana-, Passiflora- en Hypericum-preparaten 
(deze laatste met een mediaanwaarde van 
734,8 µg/kg). Dit laat zien dat het hier, net 
als bij granen, niet om de planten zelf maar 
om onkruid gaat. De PA’s komen vooral uit 
Eupatorium spp. en de ruwbladigenfamilie, 

onder andere Echium spp. In preparaten 
op vette oliebasis, zoals Borago-olie, werd 
niets gevonden. Opgemerkt moet worden 
dat voor olie een hogere detectielimiet 
gold (5-10 µg/kg versus 0,1 µg/l voor thee 
en melk) [14]. EFSA zag voor gebruikers 
van honing**, thee, kruidenthee en voe-
dingssupplementen een risicosituatie [15]. 
In een verklaring uit 2017 roept de EFSA op 
tot waakzaamheid, het ontwikkelen van 
gevoeligere en specifiekere analysemetho-
den en het verzamelen van meer gegevens 
over de toxische en carcinogene eigen-
schappen van PA’s in voeding [16]. 

ONDUIDELIJKHEID EN 
ONZEKERHEID
De discussie concentreert zich nu voorna-
melijk op de ondergrens van een schade-
lijke dosis, want het geheel uitbannen van 
alle PA’s in de menselijke consumptie lijkt 
onmogelijk. Duidelijk is dat er grote ver-
schillen in toxiciteit zijn tussen de verschil-
lende onverzadigde PA’s. Onderzoek naar 
geïsoleerde PA’s laat LD50-waardes zien 
die uiteenlopen van 70 tot 2000 mg/kg [2].

Ook is het nog zoeken naar de juiste test-
systemen, die in elk geval voor kruiden-
geneesmiddelen in de Europese farmaco-
pee dienen te worden beschreven. Begin 
2020 wordt een publicatie verwacht met 
een ontwerp voor een gevalideerde test-
methode. Door de EMA worden er 28 PA’s 
genoemd die door deze testmethodes 
specifiek gekwantificeerd zouden moeten 
kunnen worden [1,6]. De NVWA benoemt 
21 specifieke PA’s waarop zij test [9]. Ook 
het Duitse BfR (instituut voor risicobe-
oordeling) test op een combinatie van 21 
specifieke PA’s [17]. Het bepalen van de 
specifiek aanwezige PA’s in een product 
wordt vaak uitgevoerd met behulp van 
high-performance liquid chromatography 
(HPLC) gekoppeld aan tandem mass spec-
trometry (MS/MS) [20]. Deze analyse is ech-
ter vrij bewerkelijk en de identiteit van de ***  Zie opiniebijdrage over kruidenteelt en PA’s, pagina 15

AFBEELDING 2 | Klein kruiskruid (Senecio vulgaris). Foto carol
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gevonden PA’s is soms lastig met absolute 
zekerheid vast te stellen, omdat andere 
verbindingen meelopen (zie ook tabel 1).

Naast het erkennen van de toxiciteit van 
PA’s, beschrijven Morreira et al. [1] ook 
allerlei positieve effecten van PA’s, zoals 
antibiotische, ontstekingsremmende, 
HIV-remmende, antioxidante, acetylcholi-
nesteraseremmende en (zelfs) tumorgroei-
remmende effecten. Deze zouden in de far-
macie mogelijk kunnen worden gebruikt 
als de negatieve effecten van PA’s kunnen 
worden bedwongen. Lozana-Baena et al. 
pleiten op vergelijkbare wijze voor het 
gebruik van Borago officinalis als gezond-
heidsbevorderend voedingsmiddel, maar 
dit ook pas na het oplossen van het PA-pro-
bleem [12]. Habs et al. zien de gezondheids-
voordelen van bijvoorbeeld groene thee 
als een grotere factor dan het PA-risico [18].

ACTUELE VRAGEN
Een en ander roept bij auteur dezes nogal 
veel vragen op. Doordat de EFSA vooral is 
gaan focussen op honing, zwarte thee, krui-
denthee en supplementen, blijven de groot-
schalige rampen die opgetreden zijn door 
vervuilde granen nu enigszins buiten beeld. 
Hetzelfde geldt voor groenten als spinazie, 
veldsla, rucola en postelein, waar ook gemak-
kelijk onkruid tussen kan zitten. En hoe zit het 
met koffie of met bier (hop én graan)?
Wettelijke normen moeten realistisch en 
haalbaar zijn. Ze moeten niet steeds kramp-
achtig worden geherformuleerd op de 
boeggolf van technische ontwikkelingen. 
Zijn de Nederlandse normen nu te streng 
of is het risico werkelijk zo groot? Moet er 
geen beter onderscheid gemaakt worden 
tussen verschillende typen PA’s dan er nu 
gebeurt? Is het wel terecht om een optel-

som te maken van de diverse PA’s met heel 
verschillende toxiciteiten en daar een maxi-
mum aan te stellen?
Waarom worden er geen carcinogeniteits- 
en leverschadetesten gedaan met totaal-
plantextracten naast die met geïsoleerde 
inhoudsstoffen? Kunnen wellicht door toe-
voegingen van bepaalde stoffen de risico’s 
afdoende verkleind worden? Is een combi-
natie met bepaalde kruiden of natuurpro-
ducten mogelijk om risico’s te verkleinen? Te 
denken valt hierbij aan mariadistel, looistof-
fen of glutathion. Geiten kunnen veel beter 
tegen toxische PA’s, waarschijnlijk omdat ze 
die reduceren [19]. Is zoiets ook voor mensen 
mogelijk?
Lucratieve import van goedkope kruiden 
van inferieure kwaliteit kan alleen tegenge-
gaan worden als dit met zeer strenge con-
troles is omgeven en deze praktijken gaan 
steeds meer nieuwe problemen opleveren. 
Wat gaat de sector hier zelf aan doen? En 
de overheid? Wordt het niet eens tijd om 
te zorgen dat lokale kleine telers en imkers 
toegang krijgen tot goedkope testmogelijk-
heden voor PA’s?

Laten we hopen dat in het nieuwe decen-
nium een rationele en werkbare oplossing 
wordt gevonden voor de problemen met 
de PA’s.
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TOXISCHE PA’S MEELOPEND MET EEN PA UIT DEZE CATEGORIE

intermedine/lycopsamine, intermedine-N-oxide/
lycopsamine-N-oxide

indicine, indicine-n-oxide, echinatine, echinati-
ne-n-oxide, rinderine, rinderine-n-oxide

senecionine/senecivernine, senecionine-N-oxide/
senecivernine-N-oxide

integerrimine, integerrimine-N-oxide

seneci(o)phylline, seneciphylline-N-oxide spartioidine, spartioidine-N-oxide

retrorsine, retrorsine-N-oxide

echimidine, echimidine-N-oxide heliosupine, heliosupine-n-oxide

lasiocarpine, lasiocarpine-N-oxide

senkirkine

europine, europine-N-oxide

heliotrine, heliotrine-N-oxide

TABEL 1 |  De pyrrolizidine-alkaloïden (21) waarvan in 2019 is voorgesteld dat er een maximum aan gesteld wordt in de EU en de 12 meelo-
pende PA’s in de HPLC of MS/MS (naar [20]).
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Toxische plantenstoffen in bijenproducten

Honing, pollen (oftewel stuifmeel), pro-
polis, koninginnengelei en bijengif zijn als 
bijenproducten in de handel. Ze worden 
zowel culinair als gezondheidsbevorde-
rend toegepast. Honing wordt vooral culi-
nair gebruikt, de andere genoemde pro-
ducten vooral medisch. Pollenklompjes, 
waarvoor nectar het vocht levert, vormen 
na circa twee weken gisten het voedzame 
bijenbrood. Propolis is een harsachtige 
substantie. Bijen verzamelen dit op knop-
pen van bomen en heesters en brengen 
het in hun woning aan. Het heeft een sterk 
antibiotische werking en wordt doorgaans 
verwerkt in tincturen. Koninginnengelei 
is zeer energierijk voedersap voor bijen-
larven die koningin gaan worden en voor 
de volwassen koninginnen. Per bijenvolk 
kunnen slechts enkele grammen gelei per 
jaar geoogst worden. Bijengif wordt toege-
past bij chronische pijnlijke ontstekingen. 
Als honing voor meer dan 50% afkomstig 
is van één bloemsoort kan het de naam 
van die bloem krijgen: heide-, klaver- of 
lindebloesemhoning bijvoorbeeld. Bijen 
maken deze producten als ze nectar en 
andere plantonderdelen meenemen naar 
hun woning, doorgaans een bijenkast of 
bijenkorf. Hieruit kan de imker een paar keer 
per jaar de producten oogsten die hij/zij wil. 
Maar deze natuurproducten, die - indirect 
- van planten gemaakt worden, kunnen gif-
tige plantenstoffen bevatten. Dit ondanks 

het feit dat veel giftige stoffen zoals pestici-
den en metalen in de bij zelf achterblijven [1]. 

Honing wordt als een gezondheidsbe-
vorderend levensmiddel beschouwd: 
het kan onder meer antibiotisch werken 
tegen bepaalde (resistente) pathogenen, 
de darmflora gunstig beïnvloeden en 
mycotoxinen ontgiften [2]. Manukahoning 
(teatreehoning) en boekweithoning wor-
den vanwege hun antibiotische en wond-
helende eigenschappen onder andere in 
wondzalven voor brandwonden toegepast 
[3]. In enkele gevallen kan honing echter 
zelf een bron zijn van infecties, bijvoor-
beeld door een besmetting met Clostridi-
um-bacteriën [4]. 

PYRROLIZIDINEN
Het probleem van toxische pyrrolizidi-
ne-alkaloïden (PA’s) in honing is in Austra-
lië al lang bekend. In Australische honing 
komt soms wel 1-4 mg/kg PA voor. Edgar 
et al. merkten in 2002 op dat veel Austra-
lische honing voor zwangere en zogende 
vrouwen verboden zou zijn wanneer de 
Duitse norm voor PA’s in kruidengenees-
middelen zou worden aangehouden. Voor 
andere mensen zou het gebruik beperkt 
moeten worden tot een kwart tot maxi-
maal één gram per dag, en veel minder 
indien het langer dan zes weken gebruikt 
wordt [5]. De Australische overheidsinstan-

TEDJE VAN ASSELDONK EN INEKE PULS | De honingbij fungeert als een filter. Bloemennectar wordt opgenomen en met behulp 
van enzymen omgezet in honing die weer wordt uitgescheiden en opgeslagen. Veel toxische stoffen, zoals metalen en 
pesticiden, blijven achter in de bij. Niettemin draagt ook de honing soms de sporen van door planten gevormde toxi-
sche stoffen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor pyrrolizidine-alkaloïden in honing. En mogelijk 
vormen tropaanalkaloïden en cyanogenen een nieuw aandachtspunt. Daarnaast bestaat er honing die hallucinogene 
stoffen (grayanotoxinen) bevat, voornamelijk uit Rhododendron spp. Deze honing wordt in enkele landen ritueel of 
medisch gebruikt.

tie Food Standards Australia New Zealand 
(FSANZ) geeft aan dat in Australië vooral 
de invasieve plant Echium plantagineum 
rijk is aan PA’s [6]. Deze plant kan, evenals 
enkele andere ruwbladigen, uitgestrekte 
gebieden bedekken die veel door bijen 
worden bezocht en zo nog enig rendement 
leveren. De in de plant aanwezige PA’s 
kunnen dan echter ook in de honing voor-
komen. Jaren geleden heeft Australië een 
norm van 1 mg per kg lichaamsgewicht per 
dag ingesteld; dat is duizend keer hoger 
dan de norm voor kruidenpreparaten in 
Nederland. Als honing deze norm over-
stijgt, wordt ze gemengd met honing van 
andere herkomst. Aan consumenten wordt 
aangeraden niet meer dan twee theelepels 
pure Echium-honing (Salvation Jane honey) 
per dag te gebruiken. Omdat er nog geen 
directe aanwijzingen zijn voor schadelijk-
heid, is de wet nog niet veranderd. In het 
buitenland zijn er PA-gerelateerde inciden-
ten geweest met tarwe en andere gewas-
sen, maar niet met honing, aldus de FSANZ. 
Echimidine, de meest voorkomende toxi-
sche PA in honing, is minder schadelijk dan 
de PA’s die gebruikt zijn in de referentie-
testen waarop de Europese richtlijnen zijn 
gebaseerd. Er wordt in de WHO ook over 
deze kwestie gediscussieerd en de FSANZ 
wacht de uitkomst hiervan af [7].

In Europa zijn via het bedrijfsleven cijfers 
aangeleverd over de hoeveelheid toxische 
PA’s in honing. Deze cijfers zijn overgeno-
men door de European Food and Safety 
Authority. Gemiddeld zat er 0-10 µg PA’s/
kg in de aangeleverde bulkhoning. Door-
gaans worden diverse partijen gemengd 
en vervolgens worden de potjes voor de 
supermarkten gevuld. Hierin zat gemid-
deld 0-7 µg/kg. De bulkhoning had enorme 
uitschieters naar boven (meer dan honderd 
keer meer), maar in de retailhoning waren 
deze waardes tien keer lager [8]. In 2015 zijn 
een paar monsters nader bekeken en hieruit 
bleken echimidine (44%) en lycopsamine 
(37%) de belangrijkste PA’s te zijn in honing AFBEELDING 1 |  Rododendron (Rhododendron spp.). Foto James Mann
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[9]. Kempf et al. meldden in 2010 voor PA’s in 
honing uit Echium spp. (60-80%) gehaltes 
tussen 300 en 500 µg/kg. Een mixhoning 
waarin 0-15% Eupatorium spp. pollen voor-
kwam, zat tussen 0 en 625 µg PA/kg [10].

Is honing in Europa nu van een gezond 
levensmiddel ineens een probleem 
geworden? Speciaal voor bijen worden 
velden met ruwbladigen zoals Phacelia 
ingezaaid (Phacelia tanacetifolia staat ook 
wel bekend onder de namen bijenvriend 
of bijenvoer). Vreemd genoeg is nooit 
onderzocht of Phacelia’s PA’s bevatten. 
Zowel in Polen als Zwitserland werd vast-
gesteld dat circa 33%, respectievelijk 50% 
van de geteste honing meetbare concen-
traties van PA’s bevat [11,12]. Per streek 
en per jaar zijn er aanzienlijke verschil-
len, het gaat hier om fluctuaties van 0 tot 
150 µg/kg, waarbij 150 uitzonderlijk is.  
In Zwitserse honing is het merendeel van 
de PA’s afkomstig van Echium spp. De bijen 
brachten echter slechts kleine hoeveelhe-
den pollen van deze soorten mee, aange-
zien bijen heel divers fourageren [12]. Van 
de bijenproducten bevatten pollen de 
meeste PA’s. Koninginnengelei en propolis 
bevatten daarentegen relatief weinig PA’s. 
In bijenbrood, bewaard bij 30oC om het 
fermentatieproces te continueren, daalde 
het gehalte aan PANO’s* met een derde, de 
andere PA-concentraties bleven echter vrij-
wel gelijk. Als het bijenbrood bij 15oC werd 
bewaard, trad deze afbraak niet op. De 
hoeveelheden PA’s in pollen liggen globaal 
tussen 300 en 319 µg/kg. In bijenbrood is 
de richtlijn circa 100 µg PA’s/kg. In de prak-
tijk komen echter ook veel hogere waardes 
voor, soms wel tot 2500 µg PA’s/kg [12].

In Nederland is er geen groot PA-probleem 
met honing. De problematische vlinder-
bloemigen en maagdenpalmfamilieleden 
komen hier niet voor. In het voorjaar (juni) 
zijn er wel Senecio spp. die tegelijk met de 
linde bloeien waardoor er PA’s in de linde-
honing terecht kunnen komen. Jacobaea 
vulgaris en Eupatorium cannabinum zijn 
soms nog vrij laat in de zomer in bloei en als 
er weinig andere planten bloeien worden 
ze veel door bijen bezocht. Bij droge con-
dities maken deze planten weinig PA’s aan. 
Bij nat weer maken ze wel PA’s aan, maar 
dan is er vaak ook veel nectar bij andere 
bloemsoorten te halen en wordt het effect 
van de Senecio’s doorgaans wel weer ver-
dund. Incidenteel zijn wel uitschieters 
gemeten. In een proef, waarbij de kasten 
op plekken met veel Senecio spp. werden 
geplaatst, werd in meer dan 25% van de 
gevallen gehaltes hoger dan 4000 µg PA’s/

kg (4 mg/kg) aangetroffen, met maxima 
van 9-16 mg PA’s/kg (totaal PA) [10,13]. 

Op dit moment is er geen Europese rege-
ling voor het maximumgehalte aan PA’s in 
honing, in tegenstelling tot de wetgeving 
voor kruidenpreparaten [14,15]. Er worden 
in 2020 nieuwe regels verwacht voor voe-
dingsmiddelen; mogelijk krijgt honing 
daarin een uitzonderingspositie omdat de 
PA-bepaling nogal lastig is (zie ook het arti-
kel over PA’s op pagina 7).

TROPAANALKALOÏDEN
Het controleren op gehaltes aan tropaanal-
kaloïden (TA’s) is pas de laatste tijd actueel 
geworden voor kruidenpreparaten. Bron-
nen van TA’s zijn vaak planten uit de nacht-
schadefamilie, zoals Atropa en Datura spp. 
of andere planten die als onkruid op akkers 
groeien [16]. Ook in andere families, zoals 
van de haagwindes Convolvulus spp. en in 
de kruisbloemigen, komen TA’s voor. 
Hyoscamine en scopolamine zijn de 
belangrijkste TA’s waarop wordt getest [17]. 
Intoxicaties worden onder andere geken-
merkt door een sterk geremde parasympa-
ticus. Hier was nog niet eerder over gepu-
bliceerd toen Martinello et al. in 2017 zo’n 
veertig Italiaanse honingmonsters analy-
seerden op de aanwezigheid van atropine 
(een racemisch mengsel van d- en l-hyos-
camine) en scopolamine. De laatste stof 
werd niet gevonden, maar negen (22%) 
van de geteste monsters bevatte atropine. 
Vier hiervan overschreden met waardes 
van 1,4-3,8 µg/kg de norm die volgens 
EU-richtlijn 2015/976 voor babyvoeding 
geldt; voor andere levensmiddelen ligt 
deze norm hoger. Of dit relevant is in de 
praktijk, moet nog nader bekeken worden.
 
CYANOGENEN
Verschillende planten bevatten ter 
bescherming bepaalde glycosiden met 
een nitrilgroep (C≡N). Voorbeelden hier-
van zijn amygdaline (uit appel-, pruimen- 
en kersenpitten en -bladeren, vlier en 
amandelen), (neo)linustatine (lijnzaad) en 
taxiphylline (bamboescheuten). Wanneer 
de suikergroep afgesplitst wordt, komt het 
zeer toxische blauwzuur (HCN) vrij. Kleine 
hoeveelheden hiervan kunnen echter 
geen kwaad. Pollen en nectar van aman-
delbloesem kunnen amygdaline bevatten. 
Er is nog weinig bekend over de aanwezig-
heid van deze stof in honing. Israëlische 
onderzoekers publiceerden in 2003 over 
hun experimenten [18]. In de pollen van 
amandelen zat de hoogste amydalinecon-
centratie, gemiddeld 1,9 ppm. Er was ech-
ter veel verschil in de amygdalineconcen-

tratie tussen de verschillende monsters 
van de amandelhoning. Daarom denken 
onderzoekers dat de amygdaline die er al 
dan niet in zit, afkomstig is van pollen die in 
de honing terechtgekomen zijn. Deze stof-
fen zijn overigens ook giftig voor de bijen 
zelf, wat bij PA’s minder het geval is.

GRAYANOTOXINEN
Honing die van bloemen van bepaalde 
planten uit de heidefamilie wordt gemaakt, 
bevat hallucinogene verbindingen, de 
grayanotoxinen. Ze komen met name 
in enkele Rhododendron spp. voor. Deze 
neurotoxinen zijn diterpenen die behalve in 
Rhododendron-bloemen en -bladeren ook in 
bladeren van Pieris, Agarista and Kalmia spp. 
voorkomen [19]. De vergiftigingsverschijnse-
len komen onder meer voort uit verlengde 
activatie van neurale natriumkanalen, waar-
door een overstimulatie van het centraal 
zenuwstelsel optreedt, en door het blokke-
ren van muscarinereceptoren, wat kan lei-
den tot brachycardie, hartritmestoornissen 
en een eventueel atrioventriculair blok [20]. 
Symptomen variëren van lichtheid in het 
hoofd en hartkloppingen tot mogelijk hallu-
cinaties. Bij overdosering daalt de bloeddruk 
snel en drastisch en kan de getroffene flauw-
vallen of zelfs overlijden. Huisdieren (klein 
en groot) overlijden sneller dan mensen na 
inname van grayanotoxinen. Berucht hier-
bij is het eten van rododendrons of azalea’s 
[21,19]. 

Nepalese honing wordt speciaal voor de 
hallucinogene toepassingen gemaakt en als 
mad honey verhandeld. Ook in Noord-Tur-
kije, langs de Zwarte Zee, wordt deze honing 
bewust gemaakt. Het is een donkerrode 
honing die daar deli bal heet. De lokale 
bevolking kookt er een klein beetje van 
in melk en gebruikt dit als geneesmiddel 
tegen onder andere hypertensie, diabe-
tes en impotentie. Deze honing werd in de 
oudheid al gebruikt als oorlogswapen. In 
de achttiende eeuw werd de honing ook 
naar West-Europa verhandeld, waar hij werd 
gebruikt om alcohol ‘roesverwekkender’ te 
maken. Op dit moment is deze honingsoort 
vooral in Korea populair als afrodisiacum.

OVERIG
Een neurotoxine met de naam tutin komt 
voor in struiken van Coriaria spp. en veroor-
zaakt soms vergiftigingen na gebruik van 
Nieuw-Zeelandse honing [20].
Gelsemium spp., met name G. sempervirens 
(gele, valse of winterjasmijn) bevatten strych-
nine-achtige indolalkaloïden, waardoor 
honing uit Guatemala of aanliggende gebie-
den vergiftigingen kan veroorzaken. [22]

* Zie kader pagina 7
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CONCLUSIE
Op dit moment is er in de imkerwereld in 
Nederland weinig kennis over toxische 
planteninhoudsstoffen en de mogelijke 
aanwezigheid daarvan in honing en wordt 
honing hier niet op gecontroleerd [23]. Er 
zijn in Nederland ook niet echt praktijker-
varingen die daar aanleiding toe vormen. 
Gezien de alsmaar strengere normen voor 
kruidenpreparaten ligt het echter in de 
lijn der verwachting dat deze normen in 
de toekomst ook voor honing ingesteld 
gaan worden. Immers, een kopje kruiden-
thee wordt niet zelden met honing gezoet. 
En wat betreft de hoeveelheid gebruikte 
grammen zal er in dat kopje meer honing 
dan thee zitten. 
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Pyrrolizidine-alkaloïden in 
de kruidenteeltpraktijk

Opinie

De aandacht voor de aanwezigheid van 
pyrrolizidine-alkaloïden (PA’s) is relatief 
recent. PA’s zijn een groep van levertoxi-
sche verbindingen die in diverse soorten 
van een aantal specifieke plantenfamilies 
voorkomen (zie het artikel over PA’s op 
pagina 7). Hoewel er in de plantenwereld 
een veelvoud aan PA’s voorkomt, zijn er 
inmiddels zo’n 17 tot 35 specifieke PA’s in 
beeld die waar mogelijk uit de voedsel-
keten geweerd zouden moeten worden.  
Voor wat betreft de PA-contaminatie richt 
de aandacht zich tot nu toe voorname-
lijk op botanicals. Dit zijn medicinale en 
aromatische gewassen en specerijen die 
als zodanig of als grondstof gebruikt wor-
den voor kruidentheeën, farmaceutische 
producten of in voedingssupplementen 
(nutraceuticals). Mogelijk is er vooral aan-
dacht voor  botanicals omdat aan deze 
producten  vaak een gezondheidsbevor-
derende werking wordt toegeschreven 
en ze daarom van onberispelijke kwaliteit 
dienen te zijn. Een tweede aspect is dat het 
veelal gaat om gedroogd materiaal, dat 
vaak lang in de keten verblijft of verschil-
lende stadia van verwerking kent, waarbij 

herhaalde kwaliteitsanalyses mogelijk en 
gebruikelijk zijn.
De (in meerdere of mindere mate) toxi-
sche PA’s bevinden zich voornamelijk in 
een aantal kruidachtige planten van een 
beperkt aantal plantenfamilies. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om (on)kruiden uit 
de families van de Asteraeceae (klein kruis-
kruid, koninginnekruid, klein hoefblad 
en gewone margriet) en de Boraginaceae 
(smeerwortel, slangenkruid, komkommer-
kruid, veldhondstong, vergeet-mij-nietje 
en Europese heliotroop). Het merendeel 
van deze kruidachtige gewassen komt in 
Europa wijdverspreid in de natuur voor, 
en dus ook vaak als (on)kruid op de akkers 
waar kruidenproducties plaatsvinden. 
Contaminatie van het oogstproduct van 
productiekruiden (kruid, blad, bloem, zaad 
of wortel) met pyrrolizidinehoudende 
onkruiden kan leiden tot overschrijdingen 
van de PA-gehaltes in het uiteindelijke 
oogstproduct.

EUROPESE NORMERINGEN
Omdat pas de laatste jaren het gevaar van 
de PA’s beter onderkend wordt, is de regel-
geving nog in ontwikkeling. Het aantal 
toxicologische studies is klein en beperkt 
zich tot enkele specifieke PA’s. Door de 
verschillende vak- en belangenorganisa-
ties, wordt er op een eigen manier tegen 
de PA-normering aangekeken. Het Duitse 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte heeft in 2016 een PA-limiet (als 
som van 28 gedefinieerde PA’s) gebaseerd 
op een blootstelling/inname van 1 μg/
persoon/dag als margin of exposure vast-
gesteld voor kruidentheeën en farmaceuti-
sche producten. Voor farmaceutische pro-
ducten werd geadviseerd om deze norm 
in drie jaar tijd aan te scherpen tot 0,35 
μg/persoon/dag. Het Herbal Medicinal 
Product Committee binnen de European 
Medicines Agency is hierin meegegaan, 

HANS VAN DER MHEEN | De primaire productie van medicinale en aromatische kruidengewassen wordt in toenemende mate 
geconfronteerd met door afnemers aangescherpte kwaliteitsnormen met betrekking tot ‘contaminanten’. Het begrip 
contaminanten loopt daarbij uiteen van maximum residu levels van gewasbeschermingsmiddelen tot normen voor wat 
betreft de belasting met zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), allergenen en chloraten. 
Dit wordt gedreven door een combinatie van een toenemend bewustzijn (en bezorgdheid) over de gezondheidsas-
pecten van voedingsmiddelen en de voortdurend verbeterende chemische analysetechnieken.

waardoor dit advies als officiële regelge-
ving binnen Europa voorligt voor accor-
dering door het Europese parlement. De 
voorgestelde aanscherpingstermijn naar 
0,35 µg/dag is overigens inmiddels ver-
lengd tot mei 2021.
Vanuit de organisaties voor specerijen 
(European Spice Association) en voedings-
supplementen (Food Supplements Europe) 
is voorlopig uitgegaan van 400 μg/kg te 
gebruiken botanicals respectievelijk gefor-
muleerd eindproduct.
Voor kruidentelers als primaire producen-
ten is het lastig om proactief aan deze nor-
men te kunnen voldoen, met name als het 
gaat om kruidenproducties voor theeën of 
opwerking tot farmaceutische preparaten. 
Het is duidelijk dat een norm die uitgedrukt 
wordt in μg/kg extreem laag is (ppb; parts 
per billion). Maar nog moeilijker is het om 
een norm die gebaseerd is op de dagdo-
sis per persoon terug te vertalen naar een 
maximium residue level (MRL) in het geoog-
ste en daarna veelal gedroogde kruiden-
product. Want hoeveel kamille of melisse 
wordt er voor de bereiding van een krui-
denthee gebruikt en hoeveel wordt daar-AFBEELDING 1 |  Europese heliotroop (Heliotropium europaeum). 

Foto Stefan Lefnaer
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van vervolgens dagelijks gedronken? Wat 
is de hoeveelheid kruid als grondstof voor 
een (fyto)farmaceutische formulering, en 
wat is daarvan de dagelijkse inname?

De norm die gesteld is voor voedingssup-
plementen is voor de kruidenteler vaak ook 
een black box omdat de hoeveelheid en 
formulering (vaak in extractvorm) van het 
eindproduct moeilijk naar een MRL voor de 
grondstof kunnen worden teruggerekend.
In die zin is een aan de grondstof gestelde 
MRL-norm, zoals bij specerijen, het meest 
duidelijk en praktisch hanteerbaar. Deze 
norm is weliswaar veel strenger (want in 
μg/kg), maar vergelijkbaar met de norm-
stelling zoals die ook wordt gehanteerd 
bij pesticidenresiduen, al gaat het daar om 
mg/kg (ppm; parts per million).
Er zijn nog te weinig gegevens over welke 
consequenties deze normen voor theeën 
en farmaceutische producten hebben 
voor wat betreft de normering van het 
PA-gehalte van de grondstof. Een Duits 
verwerkingsbedrijf heeft voor een aan-
tal producten ‘kritieke PA-niveaus’ als 
limiet geformuleerd. Voor kamille komt 
dit bijvoorbeeld neer op 270 μg/kg, terwijl 
voor pepermunt en venkel kritieke PA-ni-
veaus van respectievelijk 120 en 110 μg/
kg worden aangehouden. Deze gehaltes 
zijn, als aan te houden kritieke waarden, 
laag – lager dan de 400 μg/kg norm voor 
specerijen. Het feit dat er bij kruidenpro-
ducties veelal wordt gedroogd, maakt de 
norm nog kritischer vanwege de concen-
tratie van de PA’s in het materiaal na het 
droogproces.

VOLOP ONDUIDELIJKHEID
In een NVWA-controle in 2019 van sint-jans-
kruidproducten op de Nederlandse markt 
werden PA-gehaltes van 2-4000 μg/kg 
gevonden. In oregano die verkrijgbaar was 

op de Duitse markt werd in twee monsters 
een PA-belasting van 11.000 en 32.000 μg/
kg geconstateerd. Volop onduidelijkheid 
dus, met de vraag of het in deze gevallen 
gaat om extreme of realistisch te verwach-
ten waarden. In praktijkmonsters van 
peterselie werden waarden gevonden van 
0 μg/kg tot 310 μg ug/kg, maar in sommige 
gevallen ook het tienvoudige daarvan. 
Omdat de PA’s afkomstig zijn van mee-
geoogste onkruiden is de belasting niet 
homogeen in het oogstproduct verdeeld. 
Deze zogenaamde spot-contaminatie stelt 
specifieke eisen aan de bemonsteringsme-
thode. Naar analogie van de bemonste-
ring op Salmonella-besmetting zou moe-
ten worden uitgegaan van minimaal vijf 
(relatief grote) monsters per batch. Het is 
natuurlijk belangrijk om betrouwbare ana-
lyseresultaten te verkrijgen.

De Europese kruidenproducentenorga-
nisatie EUROPAM stelt voor kruiden (vers, 
gevroren of droog), voedingssupplemen-
ten, rooibos en komijnzaad een voorlopige 
norm van 400 µg/kg voor, en 200 μg/kg 
voor overige ‘kruidenthee-achtige’ pro-
ducten. EUROPAM vraagt aan haar leden 
medewerking voor een goede data-in-
ventarisatie van praktijkmonsters, op basis 
waarvan tot een realistische normering 
gekomen kan worden. De Italiaanse lidor-
ganisatie FIPPO vindt dat er een norm 
gesteld kan worden van 1000 µg/kg (= 1 
ppm) voor primaire producties.

Duidelijk is dat er een PA-normering komt 
en dat die voor praktische kruidentelers 
al snel (te) streng en niet eenvoudig rea-
listisch haalbaar zal blijken te zijn. Het is 
echter belangrijk dat telers de risico’s van 
contaminatie bij de oogst onder ogen 
zien en er alles aan doen om hun velden 
schoon te houden van PA-bevattende 
onkruiden. Enkele PA-bevattende plan-
ten zoals Senecio vulgaris (klein kruiskruid) 
per hectare kunnen een volledige krui-
denoogst tot boven de norm belasten. 
In een pragmatische benadering vanuit 
de good agricultural and collecting prac-
tices-methodiek wordt gesteld dat tien 
tot twintig Senecio-planten per hectare 
nog acceptabel kunnen zijn, maar dat 
meer dan vijftig planten per hectare te 
veel is. Men moet er bedacht op zijn dat 
er zelfs vanuit de bodem PA’s opgeno-
men kunnen worden, bijvoorbeeld bij 
mulching* met PA-houdende onkruiden.  
Bij de tendens om akkerranden in te 
zaaien met bloemstroken/bijenweides 
moet bedacht worden dat van daaruit ook 
PA-houdende onkruiden naar het veld 

kunnen migreren. Intussen worden de 
toegelaten chemische bestrijdingsmoge-
lijkheden in kruidengewassen (vanuit het 
oogpunt van milieubelasting en pestici-
denresiduen in het oogstproduct) steeds 
verder beperkt, waardoor de nadruk in de 
kruidenteeltproductie komt te liggen op 
handmatige en mechanische onkruidbe-
heersing. Dit werkt uiteraard kostenver-
hogend. De afnemers en kruidenverwer-
kende industrie moeten er daarom voor 
zorgen dat deze meerkosten vanwege de 
strenge PA-normering in een hogere pro-
ductprijs resulteren. 

Er is nog veel onduidelijkheid over de vast-
stelling en de haalbaarheid van de PA-nor-
men voor kruidenproducties, ook in het 
licht van de mate van toxiciteit van (de ver-
schillende) PA’s en de normering (die deels 
nog gebaseerd is op dagelijkse inname). 
Het is van belang dat kruidenproducenten 
en de industrie op basis van aan te leveren 
praktijkdata proberen om de normen in de 
uiteindelijk vast te stellen Europese wetge-
ving te baseren op MRL-waarden van de 
grondstof in de vorm van realistisch haal-
bare niveaus. Deze niveaus zouden een 
praktisch haalbare landbouwkundige pro-
ductie van de grondstof mogelijk moeten 
maken en de gezondheidseffecten van de 
gebruikers/consumenten niet in de weg 
mogen staan.
 
* Mulching is een Engelse term die ‘bodembedekking’ betekent, 
en die inhoudt dat de bodem toegedekt wordt met organisch (vaak 
gemaaid) materiaal.

    
Ing. H. (Hans) van der Mheen heeft een kruiden(zaad-)teeltbedrijf 
in Elburg en werkt parttime voor VNK BV in Biddinghuizen, de 
belangrijkste Nederlandse kruidendrogerij en kruidenverwerker die 
haar grondstoffen op contractbasis akkerbouwmatig door telers laat 
produceren. VNK is actief binnen de Europese kruidenproducenten-
organisatie EUROPAM. Reacties naar: hansvdmheen@hetnet.nl.

AFBEELDING 3 |  Veldhondstong (Cynoglossum officinale). 
Foto Fornax
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Natuurlijke bèta-2-agonisten 
in sportsupplementen

Volgens studies gebruikt veertig tot tachtig 
procent van de topsporters en fitnessfana-
ten supplementen die sportprestaties zou-
den moeten verbeteren, en veel van deze 
producten bevatten plantenextracten. In 
dit segment is de scheidslijn tussen food 
en pharma vervaagd, onder meer doordat 
sommige supplementen natuurlijke stof-
fen bevatten in zulke hoge concentraties 
dat het predicaat ‘natuurlijk’ discutabel 
is geworden. Een voorbeeld daarvan zijn 
de supplementen met ecdysteroïden uit 
spinazie, die volgens Duitse onderzoekers 
geclassificeerd moeten worden als ana-
bolica, en daarmee dus thuishoren op de 
dopinglijst [1]. 
Deze vervaging kan ertoe leiden dat de 
sportsupplementenindustrie producten 
op de markt zet met zo’n sterke prestatie-
verbeterende werking dat ze gebruikers 
een relevant voordeel geven. Diezelfde 
producten zouden ook gezondheidsrisi-
co’s met zich mee kunnen brengen, zeker 
omdat sporters die prestatieverbeterende 
middelen gebruiken geneigd zijn om de 
doses van hun middelen te verhogen [2].
 
HIGENAMINE
In 2017 plaatste de World Anti-Doping 
Agency (WADA) de plantaardige stof higen-
amine op de dopinglijst. Op deze lijst staan 
stoffen die prestaties op een oneerlijke 
manier bevorderen, maar die ook riskant 
zijn voor de gezondheid. Higenamine (een 
alkaloïde) komt voor in de wortels van de 
Chinese monnikskap (Aconitum carmi-
chaelii Debeaux) en de zaden van de Indi-
sche lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.). De 
supplementenindustrie was higenamine 
gaan verwerken in producten die inten-
sievere trainingen mogelijk zouden moe-
ten maken - in de sport beter bekend als 
pre-workout formulas - en in afslanksupple-
menten [3]. In 2017 vonden dopingjagers 
deze stof bij 58 sporters [4].

In kleine humane studies verhoogt higena-
mine de hartslag [5]. Daarnaast stimuleert 
de stof de pompfunctie van het hart [6], 
laat het de concentratie vrije vetzuren in 
het bloed stijgen en het energieverbruik 
toenemen [7]. Voeg daar nog aan toe dat 
higenamine volgens in vitro-studies de 
luchtwegen kan verwijden [8], en het is dui-
delijk waarom het misschien een interes-
sante stof voor sporters is. Maar uit de stu-
dies wordt ook duidelijk dat higenamine 
bijwerkingen kan hebben, zoals hartklop-
pingen, pijn op de borst, een droge mond 
en hoofdpijn [9]. 
In bioactiviteitsonderzoek kwam aan het 
licht dat higenamine de bèta-2-adreno-
receptor activeert [10]. Dat is, gezien de 
effecten en bijwerkingen van higena-
mine, nauwelijks verrassend. Deze effec-
ten zijn identiek aan die van farmacologi-
sche bèta-2-agonisten, zoals formoterol 
en salbutamol. De WADA stelt dat alle 
bèta-2-agonisten op de dopinglijst horen, 
dus ook higenamine. 

Bèta-2-agonisten kunnen schadelijk zijn 
omdat ze de hartslag en de bloeddruk 
verhogen, waardoor de kans op cardio-
vasculaire incidenten toeneemt. In het 
geval van higenamine wordt die kans nog 
vergroot doordat veel producenten van 
sportsupplementen slordig te werk gaan. 
Toen onderzoekers van Harvard Medical 
School en het Nederlandse Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 24 sup-
plementen met higenamine analyseerden, 
bleek de hoeveelheid higenamine te varië-
ren van minder dan 0,01 tot 200% van wat 
het label vermeldde [11].
 
MEER NATUURLIJKE BÈTA-2-
AGONISTEN
In sportsupplementen die op dit moment 
op de markt zijn, zitten voor zover we heb-
ben kunnen achterhalen nog vier andere 
natuurlijke stoffen die volgens studies de 

FATIMA DEN OUDEN, WILLEM KOERT | In de gereguleerde sport is het gebruik van bèta-2-agonisten slechts onder strikte voorwaar-
den toegestaan. Bèta-2-agonisten kunnen de zuurstofopname verhogen, de spiermassa van atleten vergroten en hun 
vetmassa verminderen. Hoewel bèta-2-agonisten officieel alleen op recept verkrijgbaar zijn, zijn er aanwijzingen dat de 
sportsupplementenindustrie natuurlijke stoffen met een bèta-2-adrenergene werking is gaan toepassen in bepaalde pro-
ducten. Dit artikel vat samen om welke stoffen het gaat, en wat er in de wetenschappelijke literatuur over hun werking 
bekend is.

bèta-2-adrenoceptor stimuleren. Supple-
mentenproducenten combineren deze 
stoffen vaak met cafeïne [12], een milde sti-
mulerende verbinding die de biologische 
effecten van bèta-2-agonisten versterkt [13].
Een van deze natuurlijke stoffen staat al op 
de dopinglijst van de WADA. Dat is octopa-
mine, een stof die onder meer in bittere 
sinaasappel (Citrus x aurantium L.) voorkomt 
[14]. Een andere natuurlijke bèta-2-agonist 
is synefrine, een stof die onder andere ook 
in citrusvruchten voorkomt. Bewegingswe-
tenschappers hebben synefrine meerdere 
keren bestudeerd, maar de WADA acht 
het niet nodig om deze verbinding op de 
dopinglijst te zetten [15]. De WADA houdt 
echter het gebruik van synefrine door 
sporters wel in de gaten. Zowel octopa-

AFBEELDING 1 |  Chinese monnikskap (Aconitum carmichaelii). 
Foto BotBln
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mine als synefrine interacteren overigens 
niet exclusief met de bèta-2-adrenoceptor, 
maar ook met andere adrenerge recepto-
ren [16-17].
Minder bekende natuurlijke bèta-2-ago-
nisten zijn halostachine en de clovamide-
derivaten; twee natuurlijke verbindingen 
die niet met naam op de dopinglijst staan, 
maar daar misschien wel op hun plaats 
zouden zijn.
 
HALOSTACHINE
De chemische structuur van de alkaloïde 
halostachine, aanwezig in Halostachys 
belangeriana (Moq.) Botsch. [18], Engels 
raaigras (Lolium perenne L.) en rietzwenk-
gras (Festuca arundinacea Schreb.) [19], 
laat zich beschrijven als een vereenvou-
digde versie van efedrine. Sommige pro-
ducenten van sportsupplementen zetten 
halostachine in poeder- of capsulevorm in 
de markt als energiesupplement, afslank-
supplement of pre-workoutproduct, soms 
in zuivere vorm. Dierstudies en humaan 
onderzoek naar de prestatieverbeterende 
of afslankende werking van halostachine 
zijn er echter nog niet. Wel hebben in 
vitro-studies aangetoond dat halostachine 
interacteert met de bèta-2-receptor [20]. 
De bèta-2-adrenerge werking van halost-
achine is, vergeleken met die van adrena-
line en isoprenaline, betrekkelijk gering 
[21]. Productontwerpers kunnen de effec-
tiviteit (en de kans op bijwerkingen!) van 
supplementen met halostachine mogelijk 
vergroten door er een natuurlijke mono-
amine-oxidaseremmer (MAO-B-remmer)
zoals hordenine aan toe te voegen. In het 
lichaam speelt MAO-B een belangrijke rol 
bij de omzetting van halostachine in inac-
tieve metabolieten [22]. Er zijn supplemen-
ten met halostachine op de markt waaraan 
ook daadwerkelijk hordenine of andere 
MAO-B-remmers zijn toegevoegd.

CLOVAMIDEDERIVATEN
Clovamide en zijn analogen N-caffeoyldo-
pamine en N-coumaroyldopamine zijn 
onder meer aanwezig in een klaversoort 
(Trifolium pallidum Waldst. & Kit.) [23] en 
de cacaoplant (Theobroma cacao L.) [24]. 
Deze stoffen hebben een chemische struc-
tuur met een dopaminedeel en een kof-
fiezuurdeel. Webwinkels verkopen vaak 
supplementen met cacao-extracten met 
relatief hoge concentraties N-caffeoyldo-
pamine en N-coumaroyldopamine. Vaak 
hebben deze supplementen de claim dat 
ze de vetmassa zouden verminderen en de 
spiermassa zouden vergroten, en soms ook 
dat ze sporters in staat zouden stellen om 
intensiever te trainen. Er zijn echter geen 

humane studies of dierstudies bekend 
die deze claims kunnen onderbouwen. 
Wel zijn er in vitro-studies waaruit blijkt 
dat N-caffeoyldopamine en N-coumaro-
yldopamine waarschijnlijk interacteren 
met de adrenerge bèta-2-receptor [25]. 
Na inname worden N-caffeoyldopamine 
en N-coumaroyldopamine betrekkelijk 
snel gemetaboliseerd in inactieve stoffen, 
waardoor de biologische beschikbaarheid 
van deze stoffen beperkt is [26]. Supple-
mentenmakers kunnen dit volgens een 
patent uit 2014 [27] ondervangen door 
een natuurlijke remmer van het enzym 
catechol-O-methyltransferase (COMT) - 
zoals de groene theecatechine epigallo-
catechingallaat (EGCG) - aan hun produc-
ten toe te voegen. COMT is betrokken bij 
de omzetting van deze stoffen in actieve 
metabolieten. Er zijn supplementen met 
N-caffeoyldopamine en N-coumaroyldo-
pamine op de markt waaraan inderdaad 
EGCG is toegevoegd. 

SLOT
De EU-regelgeving stelt weliswaar paal 
en perk aan de vrije verkoop van supple-
menten, maar via webwinkels van bedrij-
ven buiten Europa zijn supplementen met 
natuurlijke bèta-2-agonisten als halosta-
chine en clovamidederivaten inmiddels 
binnen bereik van sporters gekomen. 
In hoeverre de supplementenindustrie, 
gewapend met innovatiedrang en niet te 
onderschatten biochemische creativiteit, 
erin geslaagd is om (natuurlijke) producten 
te maken die sportprestaties verbeteren, 
weten we niet. Of deze producten veilig 
zijn weten we ook niet. Daarom verdienen 
sportsupplementen meer aandacht.

    
F. (Fatima) den Ouden MSc. is chemicus. Dit artikel is geba-
seerd op een Writing Assignment die zij voor de Doping-
autoriteit verrichte in het kader van haar masteropleiding 
Toxicology and Environmental Health aan de universiteit 
van Utrecht. Ir. W. (Willem) Koert is wetenschappelijk 
medewerker bij de Dopingautoriteit. Hij bestudeert onder 
meer het grijze gebied tussen supplementen en doping. 
Reacties naar: w.koert@dopingautoriteit.nl.
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In gesprek met 
NVF-lid Klaas Riepma

THEA VAN HOOF | Dr. Klaas Riepma is als apotheker verbonden aan CureSupport, een Nederlands bedrijf dat zich 
gespecialiseerd heeft in liposomale technologie. CureSupport richt zich op het verbeteren van de absorptie van 
voedingssupplementen. 

« Je noemt jezelf een apotheker van de oude 
stempel. Wat bedoel je daarmee? »

Ik heb in mijn opleiding nog het vak farmacognosie meegemaakt, 
waarbij we met groepen studenten het veld in gingen om plan-
ten te zoeken. Gekscherend zeiden we toen dat we negen plan-
ten gingen vertrappen om de tiende te kunnen plukken. Professor 
Malingre was mijn docent in dit vak. Overigens gaat farmacognosie 
niet alleen over planten, maar over de hele levende natuur. Later, 
toen ik aan de Universiteit Groningen promotieonderzoek deed, 
gaf ik aan de studenten van dat moment les in receptuurkunde. 
Het viel mij op dat deze studenten al niet eens meer wisten dat de 
stof atropine was vernoemd naar de plant Atropa belladonna. De 
snelheid waarmee dit soort basale kennis op de faculteiten farma-
cie verloren ging, was alarmerend. Ik heb moeten toezien hoe de 
vakgroep farmacognosie bijna werd opgeheven en de boeken die 
betrekking hadden op dit vak, werden verwijderd uit de univer-
siteitsbibliotheek. Opeens was farmacognosie obsoleet en werd 
er lacherig over gedaan. Planten waren achterhaald; biotechnolo-
gie was de toekomst. Ik heb dat nooit begrepen. Waarom wordt 
farmacognosie opeens ‘alternatief’ genoemd, terwijl dit vak nog 
maar zo kort geleden aan elke universiteit werd onderwezen? 
Was die oude kennis dan waardeloos? Er dreigt zo veel verloren 
te gaan. Ik ben al een aantal jaren bezig zoveel mogelijk oude 
kruidenboeken te kopen en in te scannen om ze digitaal te kun-
nen opslaan.

Na mijn promotie ben ik werkzaam geweest bij Lumen Naturae, 
waar ik stuitte op een grote verzameling recepten van meer dan 
honderd jaar oud. Ze bleken te zijn verzameld door pater Aloisius 
uit Heerlen. Ze stamden uit de tijd dat een arts in overleg met een 
apotheker een recept samenstelde voor een individuele patiënt, 
en dat recept werd dan ook door die apotheker bereid. Ik heb deze 
recepten letterlijk uit de oudpapiercontainer gered en ben op 
zoek gegaan naar deze pater. Hij bleek al in 1942 te zijn overleden; 
hij was een tijdgenoot en collega van pastor Kneipp. De fytothe-
rapie bloedt dood in Nederland: de artsen die fytotherapeutica 
voorschrijven, zijn zestig jaar of ouder. Het vak sterft uit.
Al deze oude kennis, in boeken en in oude recepten, is een erf-
goed van ons land. Nu er geen universiteiten meer zijn die deze 
kennis willen bewaren, zie je dat hogescholen er mee bezig gaan. 
Ook de WUR is geïnteresseerd, maar het is toch niet echt hun vak.

« Zie je een rol voor de NVF?»

De NVF heeft de belangrijke taak om de mensen te verenigen die 
dit vak een warm hart toedragen en de kennis bij elkaar te houden 
en te verlevendigen. 

« Kom je in je huidige werk nog planten tegen?»

Ik ben gepromoveerd in de farmaceutische technologie. Ik wil 
farmaceutische technologie combineren met planten. Dat is niet 
nieuw: bijvoorbeeld in de ayurvedische geneeskunde kom je aller-
lei formuleringen tegen van combinaties van plantenmaterialen 
en specifieke bereidingswijzen die het effect van de kruiden ver-
groten. Dat is het onderzoeken waard. De vorm waarin een pre-
paraat wordt toegediend, is van groot belang voor de effectiviteit.
Daarbij bestaan er geen standaardoplossingen. Je moet het per 
plant bekijken. Neem als voorbeeld heermoes: het heeft geen zin 
hiervan een extract in alcohol te gaan bereiden, want dan gaan de 
werkzame bestanddelen kapot en worden juist niet opneembaar. 
De bereidingswijze moet zodanig zijn dat de opneembaarheid 
van de inhoudsstoffen wordt verbeterd. 

Ik werkte al een tijdje als consultant toen een cliënt mij benaderde 
met de vraag om een manier te vinden om vitamine B12 beter 
opneembaar te maken. Ik ben daar in mijn eigen achtertuin mee 
aan het experimenteren gegaan en heb in korte tijd drie uitvin-
dingen gedaan waar ik patent op heb kunnen aanvragen. Het 
preparaat dat ik heb ontwikkeld bestaat uit vitamine B12-korrels, 
opgelost in sesamolie. Het wordt zó goed opgenomen door het 
mondslijmvlies dat de bloedwaarden even snel stijgen als bij een 
injectie met vitamine B12. Iedereen denkt dat sublinguale vitami-
ne-B12-preparaten al lang bestaan, maar in de literatuur is het niet 
te vinden. Wij zijn de eersten die het maken. Waarom was dit nooit 
eerder goed onderzocht? Er zijn veel mensen die extra vitamine 
B12 kunnen gebruiken, zeker onder vegetariërs. Maar een goed 
opneembaar preparaat was er niet. Kennelijk vond niemand een 
onderzoek naar de opneembaarheid van vitamine B12 heroïsch 
genoeg om er aan te beginnen. Mijn vrouw is het bedrijf Curesup-
port begonnen waar ik nu werk. Haar visie was dat ideeën gepro-
duceerd en verkocht moeten worden. Het bedrijf is snel gegroeid: 
we verkopen inmiddels aan meer dan vijftig landen.
We hebben nu preparaten van vele vitaminen, onder meer in de 
vorm van liposomen. Vitamine C is in feite een eenvoudig mole-
cuul. Verpak het in een liposoom en het heet opeens high-tech. 
De opneembaarheid in het lichaam is significant beter. Die liposo-
men zijn een uitvinding uit de jaren zestig en die kennis is gewoon 
openbaar. Maar je moet wel weten waar je moet zoeken; internet is 
enorm vervuild met desinformatie, dus als je daar gaat zoeken, zul je 
het niet vinden. Ik heb er enkele jaren in mijn eigen tijd en met mijn 
eigen geld aan gewerkt om een betrouwbaar liposomaal product 
op de markt te brengen. We krijgen vaak de vraag hoe we dat doen, 
maar dat is ons bedrijfsgeheim. We hebben een filosofie binnen 
Curesupport: wat we ontwikkelen máken we ook zelf.



20  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 33e jaargang, nr. 1, 2020

nis en maak mooie middelen. Het heeft wat weg van kunst: het 
vereist creativiteit. Wetenschap zonder creativiteit bestaat niet. 
Einstein was ook geen rekenmachine; dan had hij nooit de relativi-
teitstheorie kunnen maken. Wetenschap vereist ook fantasie.
Er liggen nog zo veel mogelijkheden in de fyto. Ik ben ervan over-
tuigd dat het niet alleen gaat om techniek, maar ook om vitaliteit. 
De preparaten die op de juiste wijze zijn ontwikkeld, dragen mede 
de vitaliteit van de ontwikkelaar. Vergelijk het maar met het bak-
ken van een appeltaart: je kunt op internet recepten opzoeken 
en daar onderzoek naar doen, maar dan heb je nog geen taart. 
Een taart kun je niet downloaden. Je zult met appels en meel aan 
de slag moeten en als je dat een paar keer gedaan hebt, zul je er 
gevoel voor ontwikkelen: welke appels zijn het beste, in welke 
volgorde voeg je de ingrediënten samen enzovoort. Zo werkt het 
in de farmacie ook: een apotheker moet ook een soort van kok zijn.

« Je klinkt alsof je nog vol ideeën zit voor de toekomst. »

Dat is ook zo. Ik zou graag een eigen natuurapotheek openen. Ik 
ben nu bezig met de vergunningsprocedure. CureSupport werkt 
business to business; de apotheek zal er ook zijn voor de consu-
ment. Voedingssupplementen die op recept verkrijgbaar zijn heb-
ben een hogere status. Er zijn genoeg orthomoleculaire artsen in 
Nederland, die nu voor hun informatie volledig afhankelijk zijn 
van de industrie. Voor deze artsen zouden we met onze apotheek 
de mogelijkheid bieden in overleg middelen te ontwikkelen voor 
de individuele patiënt. Orthomoleculaire middelen vormen in 
Nederland de enige grote markt. De grote bedrijven bepalen wat 
er geproduceerd wordt, namelijk: dat wat omzet zal opleveren. En 
dat zijn in ons land vitamines en mineralen. Ik ga liever voor een 
combinatie van homeopathie, fyto, ortho en hybride producten.

Ik ben niet tegen reguliere middelen. Er is geen tegenstelling. Net 
zo min als kruiden ‘alternatief’ zijn. Maar ik ben ermee opgehou-
den mensen daarvan proberen te overtuigen. 
De mensen die zich beter gaan voelen door onze preparaten zijn 
mijn drijfveer. Zoals een mail die ik eens kreeg: ‘Dankzij dit prepa-
raat heeft mijn vrouw haar man terug’. Daar doe ik het voor. 
Ik hoor dat mensen beter worden; van de rest trek ik me niks aan.

    
Thea van Hoof studeerde vijf jaar geneeskunde aan de Universiteit Nijmegen en vier jaar 
natuurgeneeskunde aan de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem. Zij teelt beroeps-
matig kruiden en is lid van de redactie van dit blad. Reacties naar info@betula-kruiden.eu.

« Naast vitaminen leveren jullie ook de plantenstoffen cur-
cumin en cbd. Hoe komen jullie aan deze plantenstoffen? 
Hebben jullie ergens een grote akker vol kurkuma? »

Nee, we kopen de curcumin gewoon in. Zelf heb ik wel eens een 
grote zak kurkumawortels bij de groenteboer gekocht om te kij-
ken hoe die curcumin eigenlijk gewonnen kan worden. Heel inge-
wikkeld kan het niet zijn, want het wordt op grote schaal gemaakt 
in India en China en het is niet duur. Overigens ben ik ervan over-
tuigd dat kurkuma nog veel meer te bieden heeft dan alleen 
maar die geïsoleerde curcumin. Het curcumapreparaat dat wij 
gebruiken, bestaat voor 50% uit curcumin en voor 50% uit andere 
bestanddelen van kurkuma. Bij planten is het geheel vaak meer 
dan de som der delen. Het is de moeite waard om te onderzoeken 
in welke gevallen de geïsoleerde curcuminoïden het best ingezet 
kunnen worden, en in welke gevallen de hele plant. Helaas wordt 
hier geen onderzoek naar gedaan, want het levert geen te paten-
teren vondsten op.
Het onderzoek naar nieuwe medicijnen wordt aangestuurd door 
de industrie. Daar hebben ze hele slimme methoden voor. Stel je 
voor: bedrijf F heeft al tien jaar een middel tegen hoge bloeddruk 
op de markt. Nu hebben ze een nieuw middel dat ze willen promo-
ten. Tegelijk zijn ze bekend met een goedkoop, natuurlijk middel 
waarvan ze weten dat het beter werkt, maar waar ze geen patent 
op kunnen vestigen. Bedrijf F zal nu universiteit A benaderen met 
een zak geld, zeg tien miljoen. De onderzoeksvraag: we verkopen 
dit middel nu al tien jaar; doe er eens goed toxicologisch onder-
zoek naar. Alles mag, je bent volledig vrij.
Aan universiteit B geven ze ook een zak geld, met de vraag om de 
farmacokinetiek van hun nieuwe middel te onderzoeken. Ook hier 
geldt: ze mogen het geld uitgeven zoals ze zelf willen, volledig vrij 
en onafhankelijk.

“Uitvinden vereist creativiteit 
en passie; dat vind je bij kleine 

bedrijfjes en bij personen, 
niet bij big pharma”

Na vijf jaar is er een congres, met sprekers van universiteit A en B. 
In de zaal zitten artsen. De onderzoekers vertellen de artsen over 
hun (onafhankelijke) onderzoek. Wat gebeurt er bij dit congres? 
De bijwerkingen van het oude middel zullen veel aandacht krij-
gen, de werking van het nieuwe middel zal veel aandacht krijgen 
en alle sprekers benadrukken dat hun onderzoek volledig vrij en 
onafhankelijk was. Naar het natuurlijke middel is geen onderzoek 
gedaan, dus dat komt niet ter sprake. Nu mag jij raden welk middel 
de artsen voortaan zullen willen voorschrijven ...
De farmaceutische industrie heeft de naam onmisbaar te zijn voor 
de maatschappij, omdat zij de nieuwe geneesmiddelen ontwikke-
len. Dat is helemaal niet waar. De farmaceutische industrie vindt 
geen nieuwe middelen uit. Uitvinden vereist creativiteit en passie; 
dat vind je bij kleine bedrijfjes en bij personen, niet bij big pharma. 
De farmaceutische industrie maakt geen geneesmiddelen, maar 
koopt ideeën op.

In feite is farmacie een heel creatief vak. Ik combineer farmacog-
nosie met farmaceutische techniek en wat orthomoleculaire ken-
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Moeder Natuur en de gevaren van giftige stoffen
    COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | Vaak werd mij 

gezegd: ‘Moeder Natuur is zelf de grootste 
gifmengster’. En het is zeker waar dat som-
mige planten en paddenstoelen erg giftig, en 
zelfs dodelijk, kunnen zijn voor wie er onkun-
dig mee omgaat. Om dat laatste, de kennis, 
gaat het dan vooral. Een paar voorbeelden.

In Europa wordt monnikskap (Aconitum 
spp.) als een zeer gevaarlijke, giftige plant 
bestempeld en  komt de plant in histori-
sche teksten vooral voor als onderdeel van 
magische en gevaarlijke bereidingen. In 
China daarentegen maakt de zo giftige Aco-
nitum-wortel sinds jaar en dag deel uit van 
veel belangrijke kruidensamenstellingen. 
Er bestonden en bestaan diverse berei-
dingsmethodes voor, die als belangrijke 
overeenkomst hebben dat de sterk toxi-
sche diëster-diterpeenalkaloïde aconitine 

wordt omgezet in mono-ester- en non-ester-diterpeenalkaloïden 
(benzoylaconines en aconines), die slechts een geringe toxiciteit heb-
ben [1]. Van ricine (uit de zaadhuid van wonderboomzaden, Ricinus 
communis) kan 0,03 mg al dodelijk zijn en toch smeren we de won-
derolie uit deze boon als bestanddeel van lippenbalsem gewoon op 
onze lippen. Een kwestie van vertrouwen in de fabrikant. Aardappel 
en tomaat (beide uit de nachtschadefamilie) maakten na hun komst 
naar Europa in de zestiende eeuw veel slachtoffers omdat mensen ten 
onrechte dachten dat het loof ook eetbaar was. Vanwege die ervaring 
zijn Europeanen ook bang geworden voor de zwarte nachtschade 
(Solanum nigrum L.), waarvan de rijpe bessen heel goed eetbaar zijn. 
Ook de bladeren worden in veel landen als groente gegeten [2]. Het 
gevaar van natuurlijke gifstoffen schuilt dus vaak in het onkundig 
menselijk handelen. 

Bij vergiftiging denken we in de eerste plaats aan gezondheidsschade 
bij de mens en zijn huisdieren. Vrij laat is er in de westerse cultuur ook 
aandacht gekomen voor de schade die aan Moeder Natuur wordt 
toegebracht door gifstoffen die in de natuur niet worden afgebro-
ken. Dit gevaar is het gevolg van menselijk handelen, met een blinde 
vlek voor dit schadelijke aspect van allerlei ‘nuttige’ uitvindingen. De 
aarde is een zichzelf regulerend levend kringloopsysteem, waarvan 
wij mensen een onderdeel zijn. Daardoor komen dit soort vergiften 
uiteindelijk als een boemerang bij hun uitvinders terug. Er zit gif in ons 
eten: microplastics en PFAS* in kauwgum, glyfosaat in de spaghetti en 
fipronil in eieren. Dit geeft veel reuring en draagt bij aan risico’s van 
onze voeding. Moeder Natuur treft hier geen blaam. Het is eerder de 
arrogantie van de mens die verwacht dat zij al die rommel wel weer 
opruimt.

Met kruiden zijn we veel duurzamer bezig, menen we, dan bijvoor-
beeld BASF, Bayer en dergelijke bedrijven met hun chemische fabrie-
ken. Toch? Of misschien toch niet?
 
Enerzijds zijn fabrieken die kruidenproducten maken doorgaans 
minder milieubelastend dan fabrieken van synthetische genees-
middelen, vooral als er voor groene extracties en biologische teelt 
gekozen is. Bovendien zou het een zegen zijn als de riolen niet meer 
met natuurvreemde stoffen uit de ontlasting van medicijngebruikers 
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zouden worden belast. Ik ben ervan overtuigd dat zowel het milieu 
als de medische zorg aan kwaliteit zouden winnen bij vervanging van 
bepaalde synthetische middelen door plantaardige equivalenten. 

Maar … er is ook een anderzijds. De keerzijde van de medaille van de 
groeiende populariteit van kruiden is niet altijd rozengeur. Grootver-
bruik leidt tot complexe en lange handelsketens, waarin steeds meer 
partijen just for the money meedoen. Efficiëntie kan worden bereikt 
door extracties met ongezonde chemicaliën, en waar blijven die che-
micaliën uiteindelijk? Ook zijn er bedoelde en onbedoelde verval-
singen en illegale verkopen van in het wild verzamelde beschermde 
plantensoorten. Traffic International rapporteerde dat van de circa 
drieduizend geneeskruiden die wereldwijd gebruikt worden zo’n 
60-90% in het wild wordt verzameld en dat voor 93% hiervan onbe-
kend is of ze bedreigd zijn. Omgekeerd staan op de CITES-lijst (met 
beschermde soorten waarin niet gehandeld mag worden) circa 1300 
medicinale planten [3,4].

Een consumptieve houding van mensen tegenover zowel de natuur 
als hun eigen gezondheid is het probleem. En beide lopen inmiddels 
tegen hun grenzen aan. Consumenten gaan zich steeds meer inte-
resseren voor de omstandigheden waarin hun producten worden 
gemaakt en baseren daar hun keuzes op. Voeding en leefstijl blijken 
steeds belangrijker voor de algehele gezondheid. 

Is een omslag naar ecologisch verantwoord handelen mogelijk? In de 
VS zijn mensen actief om hier voor kruidengeneesmiddelen iets aan 
te doen. Zij startten in 2016 met behulp van crowdfunding een pro-
ject dat zich richt op de duurzaamheid van grondstoffen voor genees-
planten: www.sustainableherbsproject.com. Inmiddels is dit initiatief 
door de American Botanical Council geadopteerd en omgedoopt tot 
Sustainable Herb Program. Het is voorzien van een indrukwekkende 
adviesraad met daarin etnobotanici, farmacognosten, advocaten en 
mensen uit het bedrijfsleven [5]. Het uitgangspunt is dat kruidenge-
neesmiddelen die zijn gemaakt vanuit een slecht ecosysteem of aso-
ciale omstandigheden niemand zullen genezen. Over duurzaam telen 
en verzamelen wordt veel gesproken, maar over de bereidingen van 
kruidengeneesmiddelen gaat het niet. Daardoor komt het toch een 
beetje over als reclame voor de aangesloten firma’s.

Er valt altijd wat te verbeteren, niet op de laatste plaats in de fytotherapie. 
Maar PFAS of andere forever chemicals worden door gifmengster Moeder 
Natuur in elk geval niet gemaakt. Moeder Natuur ruimt altijd haar eigen 
rotzooi op. En die van ons, zolang ze dat nog kan tenminste.  

* PFAS: Per- and PolyFluoroAlkyl Substances. Een groep gesynthetiseerde chemische verbindingen die 
vanaf de jaren veertig gemaakt wordt. Deze stoffen werden en worden breed toegepast, onder meer in 
kauwgum, teflon(pannen), schoonmaakmiddelen, verf en brandblussers. Ze worden niet afgebroken, 
noch in het milieu, noch in het menselijk lichaam en brengen door de ophoping in voedselketen en 
milieu aan beide schade toe (www.epa.gov/pfas/basic-information-pfas).

REFERENTIES | [1][Brand E. On the Processing of Fu Zi. Via: https://secure.goozmo.com/user_
files/30990.pdf; geraadpleegd: 25-11-2019. [2] Albouchi F et al. Ethnobotanical notes and 
phytopharmacologiques on Solanum nigrum Linn. (Family Solanaceae). Am J of Phytomed 
Clin Therap. 2018:6(1):5. [3] Jenkins M et al., 2018. Wild at home: exploring the global harvest, 
trade and use of wild plant ingredients. Cambridge: Traffic International. Via: https://www.
traffic.org/site/assets/files/7339/wild-at-home.pdf; geraadpleegd: 25-11-2019. [4] Conven-
tion on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) secretariat 
(2018). Non-timber forest products: CITES implementation for medicinal plant species. Via: 
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/Inf/E-SC70-Inf-36.pdf; geraadpleegd: 
25-11-2019. [5] Blumenthal M et al., 2019. HerbalGram special sustainability and conservation 
issue highlights threat of climate crisis on medicinal and aromatic plants. Via: http://cms.her-
balgram.org/herbalgram/pdfs/HG124-online.pdf; (geraadpleegd: 25-11-2019).



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
• kwaliteit
• betrouwbaar
• klantgericht
• conform wetgeving

www.derooderoos.nl  |  070-3010701

professioneel werken. 

RR_advertentie_NTvF-A4_V002.indd   1 16-9-2019   16:12:36

ADVERTENTIE



23  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 33e jaargang, nr. 1, 2020

Boekbespreking

TANNETJE KONING  |  Phytotherapie in der Tiermedizin is een naslagwerk 
of studieboek dat een voorbeeld is van de typische Duitse Gründ-
lichkeit. Werkelijk alles wat met het gebruik van planten als genees-
middel te bedenken is, komt in dit boek aan de orde. Het voor-
woord is geschreven door prof. em. dr. Johanna Fink-Gremmels.

Er zijn niet veel materia medica-boeken op de markt voor dieren. 
Wel boekjes met traditionele recepten voor huismiddeltjes, maar 
geen gedegen, wetenschappelijk onderbouwde boeken. De 
schrijvers van Phytotherapie in der Tiermedizin houden het strikt 
westers wetenschappelijk, hoewel grote dubbelblinde placebo-
gecontroleerde onderzoeken schaars zijn.

Het boek begint met een anderhalve bladzijde beslaande beschrij-
ving van wat fytotherapie precies is en wat de voordelen ervan 
zijn, waarna de grondslagen van de fytotherapie uitgebreid aan 
bod komen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan doseringen. 
Het hoofdstuk over de wetgeving geldt alleen voor Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland. Het is niet duidelijk welk deel daarvan 
Europese wetgeving is en wat niet. 

Vervolgens worden bepaalde aandoeningen besproken. Bij elke 
aandoening noemen de auteurs even kort de achtergrond en regu-

Phytotherapie in der Tiermedizin
Cäcilia Brendieck-Worm en Matthias F. Melzig 
 
Thieme Verlag, Stuttgart 2018. 599 pag. € 102,80.
ISBN 978-3-13-240777-0

liere behandeling en vervolgens beschrijven ze wat er met kruiden 
bereikt kan worden. Daarna worden de kruiden besproken, waar-
bij achtereenvolgens de naam en familie wordt genoemd, waar de 
plant voorkomt, traditionele toepassingen, toepassing in de dier-
geneeskunde, welke delen er worden gebruikt, inhoudsstoffen, 
werkingsmechanismen en verschillende manieren waarop het 
kan worden toegepast. 

Als alle verschillende planten voor een bepaalde aandoening 
behandeld zijn, volgen er recepten met daarin verschillende krui-
den. De auteurs zijn erg creatief in hun toedieningsmethoden, 
zodat ook de ouderwetse likkepot aan bod komt. Daarnaast zijn er 
recepten voor siropen, thee, tincturen, koude maceraten, poeders, 
inname per verdamping en zelfs mondspoelingen. Ook de meer 
‘exotische’ kruiden als ginseng, kurkuma en cannabis komen aan 
de orde. 

Zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren komen uitge-
breid aan bod, met ieder zo hun eigen specifieke toedieningsme-
thoden. Extra aandacht is er voor de kat en de (on)mogelijkheden 
van het gebruik van kruiden, en vooral essentiële oliën, bij kat-
ten. Zo wordt bij elke plant apart vermeld of het geschikt is voor 
gebruik bij katten of niet, waarbij er wel wat verschillen zijn tussen 
wat ikzelf als veilig beschouw en wat de auteurs als veilig beschou-
wen. Zo vinden de auteurs bijvoorbeeld dat cranberry, beredruif, 
peterselie, paardenbloem en propolis niet geschikt zouden zijn 
voor gebruik bij katten, terwijl deze kruiden bij mijn weten wel 
volop en zonder problemen worden gebruikt. Knoflook en salici-
nehoudende planten vinden zij dan wel weer geschikt, terwijl ik 
daar persoonlijk erg voorzichtig mee ben.

Na de aandoeningen volgt er een hoofdstuk over het gebruik van 
kruiden bij sportpaarden in verband met doping, waar je kunt 
vinden welke kruiden wel en niet toegelaten zijn. Er is een hoofd-
stuk over toxiciteit van planten en een schema waarin je snel kunt 
opzoeken welke planten bij welke aandoening geschikt zouden 
kunnen zijn.

Een overzicht van beschrijvingen per kruid en de effecten ervan 
ontbreekt. Dus om een overzicht van alle werkingen van een kruid 
te krijgen, moet er gebladerd worden naar de eerste aandoening 
waar dit kruid wordt genoemd. Dat maakt het bestuderen van de 
losse kruiden wel wat bewerkelijk.

Al met al is dit een waardevol leerboek, maar ook een praktisch 
naslagwerk dat iedere veterinair fytotherapeut die Duits kan lezen 
in de kast zou moeten hebben staan. 

    
Tannetje Koning is dierenarts bij Dierenartsenpraktijk De Oase in Otterlo. Reacties naar: oase@
banditvoeding.nl.
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Ontwikkelingen rond 
pepermuntolie tegen PDS 

KORT BERICHT | TEDJE VAN ASSELDONK | In verschillende Europese landen 
is pepermuntolie (Mentha x piperita L., aetheroleum) een geregistreerd 
geneesmiddel voor klachten die veel voorkomen bij patiënten met het 
prikkelbaredarmsyndroom (PDS) [1]. Om te zorgen dat de pepermunto-
lie op de juiste plek terechtkomt en niet elders irriterende effecten heeft, 
wordt een maagsapresistente capsule gebruikt. Hierin zit 0,2 tot 0,4 ml 
pepermuntolie. De EMA-monografie (European Medicines Agency) met 
een well established use-indicatie voor pepermuntolie bij PDS stamt uit 
2007 [2]. EMA publiceerde in mei 2019 een concept voor een revisie van 
alle documenten, inclusief het beoordelingsrapport [3]. In Nederland is 
pepermuntolie ook een geregistreerd geneesmiddel (Tempocol®, RVG 
109856). De NHG-standaard voor PDS uit 2012 noemt pepermuntolie als 
ongeregistreerd zelfzorgmiddel bij darmkrampen [4]. 
Zsa Zsa Weerts, promovenda aan de universiteit Maastricht, onderzocht 
het effect van zowel de gebruikelijke maagsapresistente capsules als 
een experimentele variant bij 190 PDS-patiënten. Per dag werden drie 
capsules met elk 182 mg pepermuntolie dertig minuten voor het eten 
geslikt. In tegenstelling tot de situatie in de praktijk mocht de patiënt nu 
niet naar behoefte meerdere capsules (maximaal zes per dag) innemen. 
De gebruikelijke capsule was het in Nederland geregistreerde genees-
middel, de variant betrof dezelfde inhoud maar dan in een capsule die 
pas in de dikke darm oplost. De hypothese was dat de specifieke dik-
kedarmafgifte voor betere effectiviteit zou zorgen, aangezien dit voor 
meer directe pijnstilling via transient receptor potential-ionkanalen in de 
dikke darm zou kunnen zorgen, in plaats van enkel in de dunne darm. 
Daarnaast werd verwacht dat er hierbij minder bijwerkingen zoals 

brandend maagzuur en oprispingen met pepermuntgeur zouden zijn. 
Dit zijn geen ernstige maar wel vaak hinderlijke bijwerkingen bij de 
dunnedarmafgifte. 
De verwachte voordelen van de variant konden echter niet significant 
bevestigd worden. Ten opzichte van de placebo werd er geen significant 
verschil gevonden op de twee primaire eindpunten: de registratienorm 
van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de alge-
mene vermindering van PDS-symptomen conform de EMA-normen. De 
FDA-norm gaat uit van minstens 30% verminderde onderbuikpijn, dat 
wil zeggen 30% van het wekelijks gemiddelde van de dagelijks ergste 
pijn voor een periode van minimaal vier weken. De EMA hanteert de 
zogenaamde ROME-IV-criteria voor PDS-klachten [3]. Op de secundaire 
eindpunten onderbuikpijn, ongemak en PDS-ernst werden wel signifi-
cante verbeteringen gezien, maar alleen bij de gebruikelijke capsule. 
Beide pepermuntgroepen lieten bijwerkingen zien; deze waren echter 
mild en tijdelijk, zoals al bekend was van de capsules met dunnedarmaf-
gifte [5].
De studie (PERSUADE, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02716285) is, even-
als de voorafgaande test van de variantcapsule op gezonde vrijwilligers, 
uitgevoerd met subsidie van het ZonMw-programma Goed Gebruik 
Geneesmiddelen en de Belgische fabrikant van het geneesmiddel [5]. 

REFERENTIES [1] In dit tijdschrift vaker beschreven, o.a. De Munck-Khoe LH. Pepermuntolie 
bij prikkelbare darm. NTvF 2011;24(2):2-5. [2] EMEA (European Medicines Agency), Commit-
tee on Herbal Medicinal Products (HMPC) 2007. Final community herbal monograph on Men-
tha x piperita L., aetheroleum. Via ema.europa.eu; geraadpleegd: 6-9-2019. [3] EMA, HMPC, 
2019. Assessment report on Mentha x piperita L., folium and aetheroleum. Draft - Revision 1. 
Via ema.europa.eu; geraadpleegd 6-9-2019. [4] NHG-standaard Prikkelbaredarmsyndroom 
(PDS) 2012, noot 23, via www.nhg.org; geraadpleegd: 6-9-2019.  [5] Weerts ZZRM. et al. 
Efficacy and safety of peppermint oil in a randomized double-blind trial of patients with 
irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2019. doi: 10.1053/j.gastro.2019.08.026.
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AVG-verklaring
Indien u geen NVF-lid of NTvF-abonnee bent, ontvangt u 
deze editie van dit tijdschrift omdat u als relatie in onze 
database staat. Het NVF-bestuur vindt het belangrijk dat 
u op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten 
en van de ontwikkelingen die in deze editie beschreven 
staan. 
U ontvangt alle edities of incidenteel een editie van het 
NTvF gratis. De toezending kan onregelmatig zijn. Wilt 
u verzekerd zijn van tijdige toezending en/of u wilt de 
vereniging steunen dan vragen we u abonnee of lid te 
worden. Mocht u geen prijs stellen op deze toezending, 
of wilt u helemaal uit ons bestand verwijderd worden, 
geef dit dan door aan de NVF-administratie, bij voorkeur 
via nvf@fyto.nl. 
De NVF stelt haar adressenbestand nooit ter beschikking 
van derden. 
Op de website www.fyto.nl vindt u de privacyverklaring 
en het privacybeleid van de NVF.

NVF-nieuws 
Als u dit leest, ligt het jaar 2019 achter ons. Automatisch kijk je dan 
ook als bestuur terug. 

We zijn al bijna een jaar actief als nieuw NVF-bestuur en wat heb je 
dan bereikt? In ieder geval continuïteit van de vereniging en een 
kleine groei van het aantal leden. En we zien ook een stijging van het 
aantal bedrijfsleden. Goede ontwikkelingen! 

Daarnaast wordt er ook constant gewerkt aan het verbeteren van de 
NVF-website, waar ook de actualiteit wordt bijgehouden in de rubrie-
ken Nieuws en Agenda. Ik nodig u allen daarom uit om regelmatig 
een kijkje op onze site te nemen. Verder geeft onze vereniging nog 
steeds vier keer per jaar een prachtig tijdschrift uit met dank aan de 
redactie. Het is geen sinecure om dit te doen en te blijven doen. 

De website en het tijdschrift helpen mij als voorzitter om de NVF 
als serieuze partner onder de aandacht te brengen van mensen en 
instanties met wie ik in gesprek ben of wil komen om ons netwerk 
te vergroten. Je kunt iets tastbaars laten zien en men weet de ver-
eniging dan beter te plaatsen. Dat werkt bijvoorbeeld goed bij het 
werven van sprekers voor de NVF-netwerkbijeenkomsten, maar het 
kan in een gesprek eveneens helpen om de flyer van het Tetranatio-
nale Congres in Zürich in juni 2020 te laten zien. U weet het, de NVF is 
namelijk medeorganisator en ook daar is het bestuur mee bezig. En 
onze blik is inmiddels ook gericht op het Tetranationale Congres in 
2022 in ons land. Het begin is hiervoor gemaakt met de start van de 
zoektocht naar een geschikte locatie en een actueel fytotherapeu-
tisch onderwerp. We houden u op de hoogte!

In de bovenstaande alinea noemde ik de netwerk- of refereeravon-
den. Het bestuur wil graag het initiatief van het vorige bestuur voort-
zetten en organiseert dit jaar twee bijeenkomsten. Om te beginnen 
op 11 maart na de algemene ledenvergadering. Het bestuur hoopt 
dat u komt om te luisteren naar de bijdragen van de sprekers over het 
thema fytotherapie en sport. Het ligt in de bedoeling van het bestuur 
om hier in de toekomst ook accreditatiepunten van beroepsvereni-
gingen voor aan te vragen zodat men voor deze activiteit ook punten 
kan behalen. 

Tot slot wil ik nog aangeven dat het bestuur altijd openstaat voor 
verbeteringen. Als u relevante suggesties hebt om de NVF sterker en 
beter te maken, kunt u mij altijd mailen. 

Mijn e-mailadres is: gerbenhoogsteen@gmail.com.

Gerben Hoogsteen, 
NVF-voorzitter
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