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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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AGENDA
Tijdens de voorbereiding van deze editie zijn nog niet van alle 
evenementen eventuele nieuwe data bekend. Kijk voor actuele 
informatie op de betreffende websites.

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

Uitgesteld, nog geen nieuwe datum bekend
VIII. International Symposium on Human Health Effects of Fruits 
and Vegetables (FAV Health)
PLAATS: STUTTGART  | INFORMATIE: SHE-IHS-FAV2020.DE

Uitgesteld, nog geen nieuwe datum bekend
V. International Humulus Symposium (IHS) 
PLAATS: STUTTGART | INFORMATIE: SHE-IHS-FAV2020.DE

Uitgesteld, nog geen nieuwe datum bekend
IV. International Symposium on Horticulture in Europe (SHE)
PLAATS: STUTTGART | INFORMATIE: SHE-IHS-FAV2020.DE

5-7 juni 2020 
Tag der Arzneipflanze
INFORMATIE: WWW.TAG-DER-ARZNEIPFLANZE.DE

Nieuwe datum: 1-3 juli 2020
6th Current Drug Development (CDD) 
International Conference 2020
PLAATS: PHUKET, THAILAND | INFORMATIE: CDD2020.PHARMACY.PSU.AC.TH  
 
Uitgesteld, nog geen nieuwe datum bekend
Tetranationaal congres fytotherapie
PLAATS: ZÜRICH | INFORMATIE: PHYTOTHERAPIE2020.SMGP.CH/NEWS.HTMLH
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VAN DE REDACTIE

Ook de rest van het jaar hoopt de NTvF-redactie u weer interes-
sante thema’s te kunnen bieden. 
De thema’s voor het komende half jaar zijn:

Nr. 3: Immuunsysteem
Nr. 4: Gut-brain axis

Als reservethema is er: ‘fytotherapie bij kinderziektes’. 

Wilt u zelf bijdragen aan het NTvF? U kunt een artikel inzenden 
over een actueel thema, bijdragen aan de rubrieken zoals N=1, 
een boekbespreking 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. 3 is dat 1 juni en voor nr. 4 is de deadline 1 september. 

Wij horen graag uw suggesties en ontvangen graag uw bijdragen.



Ten geleide

Ten tijde van het samenstellen van deze editie raast SARS-
CoV-2 over de wereld. Het lijkt vooral ouderen hard te 
treffen, en deze groep mensen vormt het thema van dit 
nummer. Er is namelijk steeds meer aandacht voor oude-
rengeneeskunde en gezond ouder worden. 

Volgens het CBS was in 2019 bijna een op de vijf Nederlan-
ders 65 jaar of ouder. Van de 65-plussers is bijna een kwart 
80 jaar of ouder [1]. Ouderen van nu zijn vaker fit en gezond 
dan pakweg vijftig jaar geleden. Onderzoek naar veroude-
ringsprocessen laat zien dat leefgewoonten en omgevings-
factoren minstens zo belangrijk zijn voor het gezond ouder 
worden als erfelijke factoren. Er is dan ook steeds meer aan-
dacht voor preventie van ouderdomsziekten. Hierover en 
over de invloed van fytotherapie en voeding kunt u lezen in 
de artikelen van Somers, Van Kregten en in de korte berich-
ten van Van Asseldonk en De Waard. 

Veel ouderdomsaandoeningen worden veroorzaakt door 
chronische ontstekingen en oxidatieve stress. Kentie en 
De Waard bespreken de mogelijkheden om door middel 
van fytotherapie het lichaamseigen antioxidantsysteem te 
stimuleren.

Plantaardige stoffen kunnen wellicht ook ondersteunend 
of vervangend werken, bij bijvoorbeeld gewrichtsaan-
doeningen. Somers beschrijft de toepassing van bepaalde 
planten bij knieartrose. Gember lijkt ook een interessante 
plant te zijn bij verschillende ouderdomsziektes, waarover 
Nijhuis-Bouma een review-artikel voor u heeft samengevat.

Verder krijgt u van ons zoals gebruikelijk een interview: Van 
Hoof heeft NVF-lid en dierenarts Hans Nij Bijvank geïnter-
viewd. In de rubriek Wet en Kwaliteit brengt Van Rooij u het 
laatste nieuws over rode gistrijst. Van Asseldonk vraagt 
zich in haar column af waar het gezond verstand blijft ten 
aanzien van fytotherapeutica in Nederland ten tijde van 
COVID-19 en bespreekt tot slot The Medicinal Forest Garden 
Handbook.

Wij hopen dat u deze editie in goede gezondheid kunt 
lezen en ontvangen graag uw reacties.

Nadet Somers en Maaike van Kregten

[1] CBS statline 2019. opendata.cbs.nl/statline; geraadpleegd: 03-04-2020.

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

AFBEELDING | Olijf (Olea europaea). 
Foto M. van Kregten
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Gezond ouder worden

Maier begint haar masterclass door uit 
te leggen hoe veroudering zich in ons 
lichaam voltrekt [1]. Vanaf de middelbare 
leeftijd worden we fysiek en mentaal 
trager en lopen al onze lichaamscellen 
gebruiksschade op. Bovendien raken we 
constant spiermassa kwijt en verandert 
de spier-vetverhouding in ons lichaam. 
Senescente cellen (ouderdomscellen) sta-
pelen zich op, vooral in ons brein en in de 
alvleesklier. Dat zou respectievelijk demen-
tie en diabetes ten gevolge kunnen heb-
ben [2]. Maar Maier lijkt het pessimistische 
beeld van de ouder wordende mens om 
te kunnen draaien in iets positiefs door te 
laten zien wat we zelf kunnen bijdragen 
om gezond ouder te worden. We móeten 
het wel zelf doen, want volgens haar dra-
gen de genen voor slechts 20% bij aan de 
levensverwachting. Dat betekent dat 80% 
van onze levensverwachting gebaseerd is 
op leefstijl. 

BEWEGING, BREIN EN 
SOCIAAL NETWERK 
Onze biologische leeftijd wordt volgens 
Maier grotendeels bepaald door drie 
zaken: onze fysieke toestand, de toestand 
van het brein en het sociale netwerk. Voor 
wat betreft onze fysieke prestaties geeft 
zij een aantal tips die we met gemak in ons 
dagelijkse leven kunnen integreren. Een 
bezoek aan de sportschool is niet nodig als 
we ons normale dagelijkse bewegingspa-
troon maar intensiveren met kleine oefe-
ningen, zoals op één been staand tanden-
poetsen [3]. 

Volgens de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen zouden volwassenen minstens 
vijf dagen per week een half uur per dag 
matig intensief moeten bewegen. Het 
belang van beweging voor ons hele fysieke 
en mentale welbevinden wordt onder-
schreven door Erik Scherder, hoogleraar 
klinische neuropsychologie aan de VU 
Amsterdam. Lichaamsbeweging heeft een 
positieve invloed op onze hersenen en kan 
daarmee worden ingezet om een ouder-
domsziekte zoals dementie te vertragen, 
is zijn stelling. Ook Erik Scherder verzorgde 

een masterclass bij Omroep MAX en treedt 
door het geven van lezingen vaak voor het 
voetlicht. Toch zijn er vraagtekens te plaat-
sen bij het wetenschappelijk bewijs van de 
stelling dat bewegen een positief effect 
heeft op onze cognitieve functies. Het 
aantal goed gecontroleerde studies op dit 
gebied is namelijk niet erg groot [4]. 

Op één been 
tandenpoetsen

Het belang van het sociale netwerk voor 
onze biologische leeftijd wordt benadrukt 
door David van Bodegom, verouderings-
wetenschapper bij het kennisinstituut 
Leyden Academy on Vitality and Ageing. 
Tijdens zijn promotieonderzoek naar ver-
oudering op het platteland in Ghana raakte 
hij ervan overtuigd dat niet de dokters-
spreekkamer, maar de sociale omgeving 
de sleutel is tot gezonde veroudering. Na 
verder vergelijkend internationaal onder-
zoek schreef hij hier verschillende bestsel-
lers over [5]. 

LONGEVITY FACTORS
Het belang van leefstijl bij het ouder wor-
den blijkt ook uit het onderzoek naar 
ouderen die in de zogeheten blue zones 
leven: dit zijn vijf plaatsen op de wereld 
waar mensen gemiddeld veel ouder wer-
den dan elders, te weten Sardinië (Italië), 
Okinawa (Japan), Nicoya (Costa Rica), Loma 
Linda (Californië) en Ikaria (Griekenland). 
De inwoners van deze plekken vertoon-
den negen gemeenschappelijke levens-
stijlelementen, de zogeheten longevity 
factors. Deze factoren zijn: regelmatige 
rustige activiteit gedurende heel het leven, 
eten met weinig calorieën, een dieet met 
heel weinig vlees en veel fruit en groente, 
gematigde consumptie van alcohol, een 
doel in het leven, weinig stress, deelname 
in spiritualiteit of religie, de familie staat 
centraal in het leven, sterke sociale interac-
tie en gemeenschapszin [6,7]. 

NADET SOMERS | Op 12 september 2019 gaf Andrea Maier, hoogleraar veroudering en internist ouderengeneeskunde aan 
de VU Amsterdam en de universiteit van Melbourne, een masterclass bij Omroep MAX. Op aanstekelijke wijze vertelt zij 
in deze uitzending dat gezond ouder worden voor meer mensen in het verschiet ligt dan we vaak denken. 

Het belang van leefstijl voor gezond ouder 
worden is inmiddels breed onderkend en 
maatschappelijk gezien is er groeiende 
aandacht voor de preventie van ouder-
domskwalen. Maar in de praktijk zien we 
veel ouderen juist vaak een bezoek bren-
gen aan de doktersspreekkamer. In de 
top tien van aandoeningen bij 65-plussers 
staan: artrose, diabetes mellitus type 2, 
nek- en rugklachten, gezichtsstoornissen, 
coronaire hartziekten, gehoorstoornissen, 
COPD, osteoporose, beroerte en hartrit-
mestoornissen [8]. Een complicerende fac-
tor is dat ouderen vaak meerdere klachten 
tegelijk hebben en relatief veel medicijnen 
gebruiken. Daarnaast bieden diverse pro-
ducenten in het zelfzorgcircuit kruiden-
preparaten aan die men naast de voorge-
schreven medicijnen gebruikt [9]. Van de 
reguliere voorgeschreven medicijnen is 
bekend dat stapeling en/of interactie voor 
veel schadelijke bijwerkingen kan zorgen. 
Ook is een waarschuwing voor nadelige 
interacties tussen reguliere medicijnen en 
kruidenpreparaten op zijn plaats, zeker 
bij ouderen die vaak meerdere middelen 
naast elkaar gebruiken. 

ONDERZOEK 
Een probleem bij ouderengeneeskunde 
is dat er weinig grootschalige klinische 
onderzoeken bestaan waaraan ouderen als 
onderzoeksgroep deelnemen. Recentelijk 
zijn er initiatieven ontplooid om ouderen 
beter in het wetenschappelijke onderzoek 
te integreren. Zo is er bij de afdeling geri-
atrie van het Radboud UMC een leidraad 
voor medisch wetenschappelijk onderzoek 
geschreven, waarin onderscheid wordt 
gemaakt tussen wilsbekwame en wilson-
bekwame ouderen. Daarnaast bevat de 
leidraad handvatten voor het doen van 
wetenschappelijk onderzoek waar ‘kwets-
bare’ mensen aan deelnemen [10]. Ook de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische 
Geriatrie stelt dat op evidence gebaseerde 
behandeling en zorg voor ouderen vaak 
onmogelijk is omdat deze categorie sterk 
ondervertegenwoordigd is in wetenschap-
pelijk onderzoek én omdat specifiek onder-
zoek naar ouderen schaars is. Dit vormde 
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de aanleiding voor het opstellen van een 
document met nieuwe richtlijnen voor 
zorgverleners en zorggebruikers [11]. Ook 
interessant zijn twee recente onderzoe-
ken bij Wageningen University & Research 
(WUR) waarin thuiswonende ouderen cen-
traal staan. Deze onderzoeken laten zien 
dat een actieve benadering van thuiswo-
nende ouderen met voedings- en bewe-
gingsadviezen een positief effect heeft op 
hun fysieke prestaties en hun kwaliteit van 
leven [12,13].

CONCLUSIE
Concluderend kunnen we stellen dat het 
leefstijlonderzoek naar de preventie van 
ouderdomskwalen en het behoud van 
kwaliteit van leven van ouderen goed op 
gang is gekomen. De resultaten worden 
voor een breed publiek geëtaleerd. Ook 
groeit de aandacht voor het includeren 
van ouderen in wetenschappelijk klinisch 
onderzoek. Maar klinische studies met 
ouderen naar de effecten, dosering en vei-
ligheid van kruidenpreparaten zijn voor-
alsnog bijzonder schaars. Hier is zeker nog 
een inhaalslag te maken. 

    
Dr. B.M. (Nadet) Somers is antropoloog (UvA), gepromo-
veerd aan de WUR en herborist (EANG). Reacties naar: 
b.m.somers@gmail.com.
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Nrf2: hoofdschakelaar bij 
ouderdomsgerelateerde ziekten

Het lichaam wordt dagelijks blootgesteld 
aan allerlei endogene en exogene oxidan-
ten. Gelukkig beschikken we over een inge-
nieus antioxidantsysteem waardoor een 
groot gedeelte van de vrije radicalen op 
een geordende manier onschadelijk wordt 
gemaakt. Bij het ouder worden neemt de 
oxidatieve stress in het lichaam echter van 
nature toe. Enerzijds omdat het lichaam 
meer vrije radicalen produceert en ander-
zijds omdat het lichaamseigen antioxi-
dantsysteem minder goed functioneert [1]. 
De toename aan oxidatieve stress wordt in 
verband gebracht met verschillende ouder-
domsgerelateerde aandoeningen, waaron-
der diabetes type 2, de ziekte van Alzhei-
mer en hart- en vaatziekten.

Het lichaamseigen antioxidantsysteem 
wordt voor een belangrijk gedeelte gere-
guleerd door de transcriptiefactor nuclear 
factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). In 
de cel zit deze transcriptiefactor gekoppeld 
aan het eiwit Keap1 (Kelch-like ECH-asso-
ciated protein 1). Zodra er een verhoogde 
concentratie vrije radicalen gedetecteerd 
wordt, koppelt het Keap1 los en verplaatst 
Nrf2 zich naar de celkern waar het bindt 
aan het DNA. Uiteindelijk resulteert dit 
in de productie van antioxidanten, waar-
onder glutathion, superoxide-dismutase 
(SOD), catalase en fase II-detoxenzymen in 
de lever (zie figuur 1). Toxinen worden in 
de lever onschadelijk gemaakt door fase 
I-enzymen (cytochroom P450-enzymen) 
en fase II-enzymen (conjugatie-enzymen). 
Het tussenproduct is soms schadelijker dan 
het beginproduct en daarom is het belang-
rijk dat de fase II-enzymen sneller werken 
dan de fase I-enzymen. Veel schadelijke 
invloeden en stoffen, zoals polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen, stimuleren 
echter de fase I-enzymen of remmen de 
fase II-enzymen. Door de fase II-enzymen 
te stimuleren, bijvoorbeeld door het stimu-
leren van Nrf2, kan de balans in het lichaam 

zich herstellen [1].De energiecentrales in 
de cel, mitochondriën, zijn voor hun func-
tie tevens sterk afhankelijk van Nrf2. Bij 
het produceren van energie, adenosine 
trifosfaat (ATP), worden er immers vrije 
radicalen geproduceerd. Een ophoping 
van deze stoffen in mitochondriën leidt 
tot een verminderde energieproductie. 
Door Nrf2 te stimuleren, maakt het lichaam 
meer mitochondriën aan en is het beter in 
staat om de gevormde vrije radicalen op 
te ruimen. Bij het ouder worden, neemt de 
activiteit van Nrf2 echter af, waardoor de 
oxidatieve belasting toeneemt [1].

NRF2 BIJ OUDERDOMSGERE-
LATEERDE AANDOENINGEN
Verschillende studies tonen aan dat de 
oxidatieve status bij het ouder worden 
toeneemt door een toename van endo-

WIM KENTIE EN CINDY DE WAARD | Chronische ontsteking en oxidatieve stress zijn een belangrijke oorzaak van veel ouder-
domsaandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten, neurodegeneratieve aandoeningen en kanker. Voor het 
onschadelijk maken van oxidanten heeft het lichaam een antioxidantsysteem dat gereguleerd wordt door de transcrip-
tiefactor nuclear factor erythroid 2-related factor 2, of Nrf2. Verschillende planteninhoudsstoffen, waaronder sulforafaan, 
resveratrol en carnosol, zijn in staat de activiteit van Nrf2 te stimuleren en kunnen zo mogelijk een bijdrage leveren aan 
de behandeling van oudersdomsgerelateerde ziekten.

gene oxidanten. De belangrijkste bronnen 
hiervan zijn het elektronentransport in 
mitochondriën en enzymen die betrok-
ken zijn bij ontstekingsreacties [1]. Nrf2 
speelt een belangrijke rol in acute en chro-
nische ontstekingen. Ontstekingen resul-
teren in een toename aan vrije radicalen, 
omdat deze nodig zijn om bijvoorbeeld 
bacteriën te doden. Hierdoor neemt ook 
de behoefte aan antioxidanten toe. Een 
langdurige ontsteking resulteert echter in 
een verminderde Nrf2-activiteit en anti-
oxidantcapaciteit, wat kan leiden tot onder 
andere reumatoïde artritis, emfyseem, 
diabetes type 2 en atherosclerose [2,3]. 
In verschillende dieronderzoeken had de 
hernieuwde stimulatie van Nrf2 een ont-
stekingsremmend effect. Dergelijke effec-
ten zijn ook gezien in diermodellen voor 
neurodegeneratieve aandoeningen, zoals 

FIGUUR 1 | De transcriptiefactor Nrf2 is in het cytosol gebonden aan het eiwit Keap1. Onder invloed van 
stress, zoals een toename van vrije radicalen of ontsteking, wordt het Keap1 losgekoppeld van Nrf2. 
Nrf2 verplaatst zich naar de celkern, waar het bindt aan een antioxidant respons element (ARE) op het 
DNA. Activatie van Nrf2 resulteert uiteindelijk in de productie van antioxidanten zoals glutathion, fase 
II-detoxenzymen in de lever en een verbeterde mitochondriale functie. Bron: Int J Mol Sci 2019;20(16):3856.
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de ziekte van Alzheimer en de ziekte van 
Parkinson. Bepaalde delen van de herse-
nen vertonen een significante afname van 
Nrf2 bij het vorderen van de ziekte. Door 
stimulatie van Nrf2 bleven de dieren lan-
ger leven [3,4]. Dit maakt het stimuleren 
van Nrf2 een interessante benadering voor 
de behandeling van oudersdomsgerela-
teerde aandoeningen.

Nrf2 kan gestimuleerd worden door zowel 
gezonde als ongezonde stimuli. Een ver-
hoogde blootstelling aan UV-straling 
zorgt bijvoorbeeld voor een verhoogde 
aanmaak van antioxidanten als reactie 
op DNA-beschadigingen en de daarmee 
gepaard gaande verhoogde concentra-
tie van vrije radicalen. Netto levert deze 
toename aan antioxidanten echter geen 
gezondheidsvoordeel op: de extra capa-
citeit moet gebruikt worden om het over-
schot aan vrije radicalen op te ruimen. 
Nrf2 kan echter ook via gezonde wegen 
gestimuleerd worden, bijvoorbeeld via 
lichaamsbeweging of (intermitterend) vas-
ten. Dit resulteert wél in een nettotoename 
van lichaamseigen antioxidanten en een 
betere energievoorziening van het lichaam 
en leidt er mogelijk toe dat men gezonder 
ouder kan worden. Antioxidanten uit voe-
ding en sommige van hun metabolieten, 
waaronder flavonoïden, terpenen, caro-
tenoïden en polyfenolen, zijn in staat om 
Nrf2 te stimuleren. Deze stoffen kunnen 
als fytotherapeuticum ingezet worden bij 
een verhoogde oxidatieve belasting en 
verschillende ouderdomsaandoeningen. 
Voorbeelden zijn sulforafaan, resveratrol 
en curcumin [5].

SULFORAFAAN
In tegenstelling tot andere plantstoffen 
met een antioxidatieve werking, zoals 
quercetin, silybin en curcumin, heeft het 
glucosinolaat sulforafaan uit broccoli als 
groot voordeel dat het een hoge biolo-
gische beschikbaarheid heeft. Daarnaast 
zorgt een relatief lage concentratie al voor 
een sterke toename in antioxidantactivi-
teit. Hierdoor zijn in de praktijk relatief lage 
doseringen nodig voor een gunstig effect 
[6]. In broccoli bevindt zich hoofdzakelijk 
een precursor van sulforafaan, glucorafa-
nine, dat een lagere biologische beschik-
baarheid heeft. Onder invloed van het 
enzym myrosinase wordt glucorafanine 
omgezet in het bioactieve sulforafaan. Ook 
verschillende darmbacteriën, waaronder 
lactobacillen en bifidobacteriën, zijn in 
staat om glucorafanine om te zetten, al is 
deze omzetting niet erg efficiënt.

Veel van de gezonde stoffen in broccoli 
gaan verloren bij de bereiding van de 
groente, waardoor gebruik van een sup-
plement met sulforafaan noodzakelijk 
is om een therapeutisch effect te ver-
krijgen. Omdat broccolikiemen tot wel 
honderd keer meer glucorafanine bevat-
ten dan de volwassenen broccoli, zijn de 
meeste humane onderzoeken uitgevoerd 
met broccolikiemen. Een studie naar de 
opname en effectiviteit van sulforafaan in 
een extract van broccolipoeder met 1% 
sulforafaan laat zien dat de stof een uur 
na inname in het bloed terug te vinden is 
in een concentratie die fase II-detoxen-
zymen kan stimuleren. De onderzoekers 
geven aan dat het gebruik van extracten 
met broccolikiemen in de praktijk wel wat 
haken en ogen heeft, omdat vaak niet dui-
delijk is wat er precies in de extracten zit. 
Een voedingssupplement wordt minder 
effectief als het extract weinig myrosi-
nase bevat, of niet gestandaardiseerd is 
op sulforafaan. In de praktijk betekent dit 
dat men een voedingssupplement moet 
gebruiken met daarin minimaal 20 mg 
sulforafaan. Omdat sulforafaan snel door 
het lichaam geëlimineerd wordt, dient het 
twee tot drie keer per dag ingenomen te 
worden om een constante bloedspiegel te 
behouden [6,7].

RESVERATROL
Resveratrol, een stilbenoïde verbinding 
uit druivenpitten en -schillen, is in essentie 
een sterke antioxidant. Dierstudies wijzen 
op een positief effect, maar deze effecten 
worden niet eenduidig teruggevonden in 
klinische studies. Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met de lage biologische beschik-
baarheid. Resveratrol wordt voor een groot 
deel opgenomen in de darm, maar wordt 
zeer matig opgenomen in de cellen. Deel-
nemers aan een klinische studie namen 
25 mg resveratrol in, waarvan 70% werd 
teruggevonden in het plasma. De verbin-
ding werd echter ook weer als zodanig 
teruggevonden in de urine, wat erop wijst 
dat het niet in de cellen opgenomen wordt 
en direct onveranderd uitgescheiden 
wordt. Dat wil echter niet zeggen dat res-
veratrol niet werkzaam is. Er zijn een aantal 
humane studies uitgevoerd die aantonen 
dat de stof ontstekingsremmend werkt 
bij overgewicht en diabetes type 2 en dat 
het de insulinesensitiviteit verhoogt. Dit 
effect kan waarschijnlijk verklaard worden 
vanuit de gebrekkige mitochondriale acti-
viteit die gepaard gaat met een verstoring 
in de kynureninestofwisseling. Kynurenine 
wordt in het lichaam omgezet in kynure-
ninezuur, dat beschermend werkt op de 

mitochondriën. Resveratrol kan de kynur-
eninestofwisseling verbeteren. Gebruikte 
doseringen lopen echter erg uiteen, van 5 
mg tot 500 mg. Doseringen boven de 1000 
mg per dag zijn niet aan te raden, omdat 
dit verschillende fase I-enzymen stimu-
leert, wat tevens de kans op interacties met 
medicatie verhoogt [8,9].

GROENE THEE
Ook het (-)-epigallocatechin-3-gallate 
(EGCG) in groene thee kan in vitro de 
Nrf2-activiteit stimuleren. Net als res-
veratrol heeft ook EGCG een lage bio-
logische beschikbaarheid, waardoor in 
vitro-resultaten niet geëxtrapoleerd kun-
nen worden naar in vivo-situaties. Er zijn 
echter wel relatief veel humane studies 
uitgevoerd met groene thee. Eén studie 
heeft specifiek gekeken naar het effect 
van groene thee (zonder cafeïne) op oxida-
tieve schade veroorzaakt door roken. Het 
drinken van vier koppen groene thee (73,5 
mg thee per kop) resulteerde in een 31% 
lagere oxidatieve belasting ten opzichte 
van placebo. Verschillende humane stu-
dies laten daarnaast een positief effect zien 
van het gebruik van groene thee op het 
hart- en vaatstelsel. Bij een grootschalige 
studie onder 8552 mensen ouder dan veer-
tig werd gedurende elf jaar gekeken welke 
invloed het drinken van groene thee had 
op het overlijden door een hart- of vaat-
ziekte. Deelnemers die meer dan tien kop-
pen groene thee (1500 ml) per dag dronken 
hadden een afname van het relatieve risico 
op een cardiovasculaire aandoening van 
0,58 (0,34-0,99) voor mannen, 0,82 (0,49-
1,38) voor vrouwen en 0,72 (0,60-1,04) voor 
beide seksen ten opzichte van deelnemers 
die 3 koppen groene thee (450 ml) per dag 
dronken. Dit maakt de consumptie van 
groene thee interessant als toepassing ter 
voorkoming van hart- en vaatziekten in de 
algemene populatie. Voor toepassing bij al 
bestaande ziekten, waaronder verhoogd 
cholesterol, hypertensie en diabetes type 
2 is een voedingssupplement met een 
gestandaardiseerde hoeveelheid EGCG 
echter een betere optie [10].

De darmflora speelt een belangrijke rol in 
de omzetting van EGCG vóór opname in de 
dunne darm. Inname met 200 mg vitamine 
C en 1000 mg visolie op een lege maag kan 
de biologische beschikbaarheid aanzienlijk 
verbeteren. Inname met melk, calcium of 
magnesium belemmert de opname daar-
entegen [11]. Voor een constante bloed-
spiegel is het noodzakelijk om EGCG twee 
keer per dag in te nemen. Een dosering van 
800 mg cafeïnevrij EGCG-extract per dag 
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gedurende vier weken werd door gezonde 
volwassenen goed verdragen. Gebruikte 
therapeutische doseringen variëren van 
95-145 mg EGCG per dag. Dergelijke dose-
ringen kunnen langdurig veilig worden 
gebruikt [10].

KURKUMA 
Kurkuma heeft net als resveratrol een 
bredere werking dan stimulatie van Nrf2 
alleen. Vele onderzoeken laten zien dat 
bepaalde extracten van de wortel tevens 
ontstekingsremmend werkten via trans-
criptiefactor NF-kB en COX-enzymen. De 
ontstekingsremmende werking en de 
beschermende werking op het cardiovas-
culaire systeem zijn het best onderbouwd 
met klinische studies. Gezondheidsvoor-
delen bij kanker, maag-darmaandoenin-
gen, diabetes type 2, leveraandoeningen, 
reuma en ziekten in het centrale zenuw-
stelsel, waaronder de ziekte van Alzheimer, 
zijn ook omschreven [12]. Deze aandoenin-
gen gaan ook allen gepaard met een ver-
hoogde oxidatieve stress. 

Het is algemeen bekend dat curcumin, 
de bekendste inhoudsstof van kurkuma, 
slecht wordt opgenomen in het lichaam. 
Op verschillende manieren kan de opname 
verhoogd worden, bijvoorbeeld door toe-
voeging van zwarte peper of door middel 
van een liposomale formulering. Doserin-
gen laten daarom ook een grote variatie 
zien, van 80-2000 mg curcumin per dag 
afhankelijk van de formulering [12].

BEHANDELSTRATEGIEËN
Sulforafaan, resveratrol en curcumin zijn 
een kleine greep uit de stoffen die Nrf2 
kunnen stimuleren. Planten(stoffen) die 
verder positieve effecten laten zien op 
de Nrf2-functie zijn bijvoorbeeld carno-
sol (uit rozemarijn), silymarine (uit mari-
adistel), ginkgo, andrographis, olijfblad 
en quercetin. Omdat veel verschillende 
plantenstoffen een effect hebben op de 
Nrf2-activiteit, kan het in de praktijk lastig 
zijn om de juiste stof te kiezen. Inmiddels 
bestaat de mogelijkheid om Nrf2 in het 
bloed te meten bij verhoogde oxidatieve 
stress en ontstekingsacitiviteit. Uit prak-
tijkervaring blijkt dat specifieke Nrf2-mo-
dulatoren zinvol zijn als er geen Nrf2 terug-
gevonden wordt in een bloedtest; het 
lichaamseigen antioxidant systeem wordt 
dan onvoldoende aangezet. Stoffen zoals 
sulforafaan, groenethee-extract en mari-
adistelextract zouden in dit geval ingezet 
kunnen worden. In de overige gevallen 
is het gebruik van antioxidanten met een 

bredere werking op zijn plaats, zoals curcu-
min en resveratrol.
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DE NRF2-PARADOX

De activatie van Nrf2 wordt meestal beschouwd als een celbeschermend feno-
meen. Bij verschillende typen tumoren, waaronder long-, eierstok-, galblaas- en 
huidtumoren, is er echter ook een overactiviteit van Nrf2 gevonden. Het blijkt 
dat kankercellen in staat zijn om Nrf2 te gebruiken om in hun overleving te voor-
zien. Het remmen van Nrf2 in deze typen tumoren verhoogt de effectiviteit van 
chemotherapeutica en remt de tumorgroei. Dit maakt Nrf2 een mes dat aan 
twee kanten snijdt. Voordat er sprake is van een tumor biedt Nrf2 bescherming 
tegen de ontwikkeling van verschillende typen kanker. In de aanwezigheid van 
een tumor werkt Nrf2 echter mogelijk nadelig [3]. Onderzoek laat zien dat de wer-
king van bepaalde planteninhoudsstoffen waarschijnlijk genuanceerder ligt. De 
Nrf2-activiteit heeft een U-curve waarbij zowel een lage als hoge activiteit leidt tot 
gezondheidsklachten. De plantenstoffen die de activiteit van Nrf2 reguleren, wer-
ken mogelijk in het dal van de curve en zouden daarom een gezondheidsbevor-
derend effect hebben (figuur 2) [3]. Dit wordt bevestigd in onderzoek van Dinko-
va-Kostova et al. Langdurig gebruik van sulforafaan gaf bijvoorbeeld geen hogere 
kans op de ontwikkeling van longkanker in een muismodel, terwijl muizen met 
een genetische modificatie van het Nrf2-gen wel vaker longkanker ontwikkelden. 
De regulatie van de transcriptiefactor door planteninhoudsstoffen is dus subtieler 
dan gedacht. Vervolgonderzoeken moeten uitwijzen hoe veilig het gebruik van 
bepaalde plantenstoffen die de Nrf2-activiteit moduleren daadwerkelijk is [7].

FIGUUR 2 | Nrf2, een mes dat aan twee 
kanten snijdt. Zowel een lage als 
een hoge activiteit van Nrf2 kan 
resulteren in gezondheidsklachten. 
Planteninhoudsstoffen, waaronder sulfo-
rafaan, werken mogelijk in het dal van de 
curve en kunnen zo bepaalde gezond-
heidsbevorderende effecten hebben. 
Bron: Nat Prod Rep, 2014:31:109-139.
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Kruidenpreparaten bij de 
behandeling van knieartrose

De oorzaak van knieartrose is een ont-
steking waardoor kraakbeencellen afge-
broken worden (apoptose) en de kraak-
beenlaag in het gewricht afneemt. De 
soepelheid van het gewricht neemt hier-
door af en ook de schokabsorptie vermin-
dert hierbij. Aangetaste kniegewrichten 
belemmeren de patiënten in hun bewe-
gingsvrijheid. Daarnaast veroorzaakt de 
pijn een afname van de kwaliteit van leven. 
Knieartrose is een chronische aandoening 
en patiënten gebruiken dan ook vaak lang-
durig NSAID’s. Als alternatief voor deze 
middelen worden de volgende planten 
genoemd: duivelsklauw (Harpagophytum 
procumbens), geelwortel (Curcuma longa), 
al dan niet in combinatie met gomhars 
van de wierookboom (Boswellia serrata) en 
bittere gember (Zingiber zerumbet). Naast 
deze planten is er een voorgenomen kli-
nisch onderzoek naar een kruidencom-
plex bestaande uit extracten van het zaad 
van walnoot (Juglans regia), gummiboom 
(Eucommia ulmoides), Eleutherococcus ses-
siliflorus  (nauw verwant aan de Siberische 
ginseng) en gember (Zingiber officinale) [1].

Er zijn nogal wat kruidenpreparaten op 
de markt die duivelsklauw bevatten, maar 
tot nu toe ontbreken goed opgezette kli-
nische studies over deze plant. Wel zijn 
er aanwijzingen dat duivelsklauw ont-
stekingsremmende en pijnbestrijdende 
inhoudsstoffen bevat die mogelijk ingezet 
kunnen worden bij de behandeling van 
knieartrose. De Europese Committee on 
Herbal Medicinal Products heeft op basis 
van langdurig gebruik geconcludeerd dat 
preparaten van duivelsklauw gebruikt kun-
nen worden voor de verlichting van milde 
gewrichtspijn [2]. 

METASTUDIES
Een metastudie uit 2016 noemt dertien 
klinische onderzoeken over geelwortel en 
curcumin [3]. De onderzoeken verschillen 

van elkaar voor wat betreft de aard van de 
preparaten, gebruikte doseringen en duur 
van de behandeling. Het gaat hierbij om 
ruwe extracten van geelwortel en uit geel-
wortel geëxtraheerde curcumin, al dan niet 
in combinatie met wierook, of in een for-
mulering die de biologische beschikbaar-
heid moet vergroten. Over het algemeen is 
er sprake van een vermindering van pijn en 
een verbetering van het functioneren van 
patiënten. De effecten zijn vergelijkbaar 
met een behandeling met standaardme-
dicatie zoals NSAID’s en glucosamine. De 
auteurs van deze metastudie schrijven dat 
de onderzoeken behalve deze veelbelo-
vende resultaten ook minpunten hadden: 
de meeste geïncludeerde patiënten ver-
toonden slechts milde vormen van kniear-
trose en ook waren de onderzoeksgroepen 
klein. 

Een andere metastudie naar de effectiviteit 
van geelwortel of curcumin en wierook, 
vergeleken met een placebo of NSAID’s, 
omvat elf onderzoeken [4]. Hieronder 
bevinden zich onderzoeken naar wie-
rookextract, ruw geelwortelextract, curcu-
min en gecombineerde wierook-curcum-
informuleringen. De auteurs stellen vast 
dat al deze preparaten een waardevolle 
aanvulling kunnen zijn op de gangbare 
behandelingsregimes voor knieartrose, 
door de pijn te verminderen en de bewe-
gingsfunctie te verbeteren. De huidige 
hoeveelheid bewijs is volgens hen echter 
niet voldoende in omvang of kwaliteit om 
zinvolle aanbevelingen voor de klinische 
praktijk te doen. 

In een literatuurstudie naar de toepassing 
van bittere gember bij knieartrose werden 
82 artikelen gevonden die overbleven na 
een screening van 259 artikelen [5]. Deze 
literatuurstudie laat zien dat de effectiviteit 
en de toepassingen van bittere gember 
niet eenduidig zijn. De plant komt echter 

NADET SOMERS | Veel ouderen hebben last van knieartrose. Het proces is onomkeerbaar en de behandeling bestaat 
vooral uit pijnbestrijding met onder andere non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID’s). Vanwege de bijwerkingen 
van NSAID’s wordt gezocht naar minder belastende alternatieven die zowel ontstekingsremmende als pijnstillende 
eigenschappen hebben. Een aantal plantaardige preparaten komt hiervoor in aanmerking. In dit artikel komen enkele 
studies aan bod waarin deze planten zijn onderzocht.

wel in aanmerking voor verder onderzoek 
vanwege de interessante inhoudsstoffen. 
De stof zerumbone - een sesquiterpeen - 
die wordt geëxtraheerd uit de wortelstok 
van bittere gember, heeft onder andere 
een ontstekingsremmende en pijnstil-
lende werking waardoor het de functio-
nele capaciteit van patiënten zou kunnen 
verbeteren. 

Bij de zoektocht naar alternatieven voor 
NSAID’s of voor geschikte adjuvantia naast 
NSAID’s bij de symptoombestrijding van 
knieartrose bestaan er bepaalde kruiden-
preparaten die mogelijk interessant zijn. Ze 
zijn interessant omdat ze het risico op bij-
werkingen van NSAID’s kunnen verminde-
ren. Uit metastudies blijkt dat er behoefte 
is aan grotere, kwalitatief betere studies 
waarin de effectiviteit van deze preparaten 
wordt onderzocht. Ook is meer onderzoek 
nodig naar hun veiligheid, zeker gezien 
de langdurige toepassing en de eventuele 
toepassing naast NSAID’s.

    
Auteursgegevens: zie pagina 6.
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Effecten van gember bij ouderdomsziektes

Door een toegenomen levensverwachting 
wordt het lichaam ook steeds ouder. Bij die 
lichamelijke veroudering verliezen organen 
en weefsels dikwijls hun mogelijkheid om 
optimaal te functioneren door cellulaire 
of moleculaire schade die is ontstaan in 
de loop der tijd. Dit uit zich in functionele 
ongemakken op fysiek en mentaal gebied 
met een hoge kwetsbaarheid voor uiteen-
lopende ziektes zoals diabetes type 2, hoge 
bloeddruk, ziekte van Alzheimer, ziekte 
van Parkinson, atherosclerose en hart- en 
vaataandoeningen. In veel onderzoeken is 
aangetoond dat oxidatieve stress en (chro-
nische) ontstekingen een rol spelen bij de 
ontwikkeling van deze ziektes. 

OXIDATIEVE STRESS EN 
ONTSTEKINGEN 
Oxidatieve stress treedt op als er een dis-
balans is in het lichaam in de aanwezige 
antioxidanten en geproduceerde reactieve 
zuurstofmetabolieten (reactive oxygen 
species; ROS) zoals superoxide anion (-O2

-), 
hydroxylradicaal (-OH), waterstofperoxide 
(H2O2) en stikstofmonoxide (NO). Dit kan 
onder meer optreden doordat de endo-
gene aanmaak van antioxidanten achter-
blijft. Hoge concentraties ROS in het lichaam 
kunnen oxidatieve schade veroorzaken aan 
onder andere DNA, eiwitten, weefsels en 
organen. De schade aan het DNA kan onder 
meer leiden tot het verlies aan herstelca-
paciteit. Daarnaast kan oxidatieve schade 
aan vetten in het lichaam leiden tot een 
toename van de peroxidatie van vetten, 
waardoor allerlei processen op celniveau 
verstoord raken. In z’n algemeenheid kan 
oxidatieve stress aanzetten tot de aanmaak 
van pro-inflammatoire cytokines en leiden 
tot vermindering van antioxidantwerking 
op cellulair niveau. Oxidatieve stress en 
ontstekingen zijn algemene factoren, die 
op grond van onderzoeksresultaten wijzen 
op een rol bij het ontstaan van verschil-
lende ouderdomsziektes, met name dia-
betes type 2, hoge bloeddruk, alzheimer, 
parkinson en atherosclerose. De introduc-

tie van stoffen met een antioxidatieve en/
of anti-inflammatoire werking kan daarom 
mogelijk belangrijk zijn bij de preventie en 
behandeling van genoemde ouderdoms-
ziektes. Omdat gember bepaalde inhouds-
stoffen bevat die oxidatieve stress en ont-
stekingen kunnen verminderen of zelfs 
lijken te kunnen voorkomen, lijkt deze plant 
een rol te kunnen spelen bij de preventie of 
behandeling van deze ziektes.

GEMBER BIJ OXIDATIEVE 
STRESS EN ONTSTEKINGEN
Gember (Zingiber officinale Roscoe) behoort 
tot de gemberfamilie (Zingiberaceae) en is 
een traditioneel kruid dat groeit in subtro-
pische of tropische delen van Azië, Afrika, 
Zuidoost-Azië, China en India. Het wordt 
niet alleen in de keuken gebruikt als smaak-
stof, maar ook als traditioneel geneesmid-
del bij uiteenlopende gezondheidspro-
blemen zoals diabetes, misselijkheid en 
migraine. Het is onderzocht op een moge-
lijke antiverouderingswerking, waarvan 
de uitkomst is dat het bescherming biedt 
tegen oxidatieve stress en ontstekingen 
bij het ontstaan van ouderdomsziektes. 
Daarnaast heeft gember ook andere the-
rapeutische eigenschappen, waarbij het 
gerapporteerde scala van mogelijke werk-
zaamheden er als volgt uit ziet: antibacte-
rieel, anticarcinogeen, anti-inflammatoir, 
antidiabetes, anti-emetisch, antioxidatief 
en neuroprotectief. Bij deze effecten van 
gember spelen de volgende bioactieve 
inhoudsstoffen een rol: 6-gingerol, 6-sho-
gaol, 10-gingerol, gingerdionen, ginger-
diolen, paradolen en 6-dehydro-gingero-
len. Al deze inhoudsstoffen zijn fenolische 
verbindingen. 

Uit onderzoek is gebleken dat de antioxida-
tieve eigenschappen van gember de insu-
lineresistentie verlagen bij diabetes, door 
bevordering van glucosetransport en ver-
betering van de glucosetolerantie. Tevens 
is een anti-inflammatoire werking gemeld 
door remming van cyclooxygenase-2 (COX-

SOPHIEKE NIJHUIS-BOUMA | Over het effect van gember bij verschillende ouderdoms- en verouderingsziektes verscheen in 2019 
een review-artikel van Sahardi en Makpol met daarin 118 literatuurverwijzingen. Het onderstaande artikel is daarvan een 
samenvatting, met daarbij de focus op de resultaten van onderzoeken bij mensen naar effecten van gember bij verou-
deringsziektes zoals diabetes type 2, artrose en cardiovasculaire aandoeningen. Ook komen effecten van gember in 
diermodellen voor alzheimer en parkinson aan de orde. Daarnaast wordt de invloed van gember beschreven in relatie tot 
cognitieve processen bij vrouwen van middelbare leeftijd en postmenopauzale vrouwen. 

2) en vermindering van de aanmaak van 
de ontstekingsfactoren interleukin-1β (IL-
1β), interleukin-6 (IL-6), C-reactief proteïne 
(CRP) en tumornecrosefactor α (TNF-α). De 
zenuwbeschermende eigenschappen zijn 
gerelateerd aan bescherming van het her-
senweefsel als gevolg van de antioxidatieve 
eigenschappen. Vanwege deze zenuwbe-
schermende en -herstellende eigenschap-
pen van gemberextract bij muizen met 
geheugenverlies, is gemberextract wellicht 
een interessante behandeloptie voor men-
sen met alzheimer. Daarnaast zorgt gember 
voor een vermindering van ROS-productie 
en spiegels van malondialdehyde (MDA; 
een maat voor vetperoxidatie en daarmee 
een marker voor oxidatieve stress).

Wat betreft de invloed van gember op 
alzheimer is uit onderzoek bij ratten geble-
ken dat gember in een dagelijkse dosering 
van 108 of 216 mg/kg leidde tot bescher-
ming tegen en herstel van alzheimerver-
schijnselen. De inhoudsstof 6-gingerol 
speelt hierbij een belangrijke rol, omdat 
deze verbinding de expressie van β-amy-
loïdpeptiden onderdrukt. Deze peptiden 
spelen namelijk een sleutelrol bij de plaque-
vorming bij alzheimer en lijken gestimu-
leerd te worden door verhoogde ROS-spie-
gels. Ook verhoogt gember de expressie 
van endogene antioxidantenzymen zoals 
superoxidedismutase (SOD) en glutathion. 
Ten aanzien van parkinson leidde het toe-

AFBEELDING 1 | Gember (Zingiber officinale). 
Foto H. Zell
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dienen van 6-shogaol in een muizenmodel 
tot een significante verlaging van astroglio-
sis, oftewel de abnormale toename van 
het aantal astrocyten, en van microgliosis, 
ofwel de verandering van microgliacellen 
in de hersenen. Daarbij had de genoemde 
verbinding ook een ontstekingsremmend 
effect. 

EFFECTEN VAN GEMBER IN 
ONDERZOEK BIJ MENSEN 
Diabetes type 2
De sterke antioxidantwerking van gember 
zorgt bij diabetes type 2-patiënten voor een 
remming van enzymen zoals α-amylase en 
α-glucosidase, die bij deze ziekte betrokken 
zijn en die bij overactiviteit hyperglycemie 
kunnen veroorzaken. In een dubbelblind 
placebogecontroleerd onderzoek waarbij 
mensen met diabetes type 2, die geen insu-
line toegediend kregen, drie gram gember-
poeder per dag gedurende drie maanden 
innamen, veranderden de glucosespiegel, 
insulineresistentie, MDA- en CPR-spiegels, 
totale antioxidantcapaciteit (TAC) en gly-
kemische index significant in positieve zin. 
Een verhoogde TAC gaat daarbij onder 
andere oxidatieve stress en lipidenperoxi-
datie tegen.
Bij een dubbelblind placebogecontroleerd 
onderzoek met 70 diabetes type 2-pati-
enten resulteerde de inname van 1600 
mg gemberpoeder per dag gedurende 12 
weken in een significante verlaging van 
het lipidenprofiel met betrekking tot de 
triglyceridenspiegel (TG), maar was er geen 
significant effect op de LDL- en HDL-choles-
terolgehaltes. Gember heeft op zich moge-
lijk wel een positief effect op een (te) hoog 
cholesterolgehalte, doordat het een rem-
mende werking heeft op ACE, het angio-
tensineconverterend enzym.

Artrose
In een dubbelblind placebogecontroleerd 
onderzoek met 120 mensen naar het effect 
van gember op osteoartritis (artrose), leidde 
de inname van twee capsules van 500 mg 
per dag gedurende drie maanden tot een 
afname van de ontstekingsfactoren TNF-α 
en IL-1β. In een placebogecontroleerd 
onderzoek waren er significante effecten 
wat betreft TNF-α-, CRP- en IL-6-spiegels. 
Dit effect werd toegeschreven aan de 
anti-inflammatoire werking door remming 
van COX-2 en verminderde aanmaak van 
IL-1β, CRP en TNF-α. 
In een andere dubbelblinde placebogecon-
troleerde studie met daarin 120 personen 
met knieartrose, werd er bij de deelnemers 
die gedurende drie maanden twee capsu-
les met 500 mg gemberpoeder per dag kre-

gen, een verlaging van CRP- en NO-spiegels 
gemeten. 
Bij de behandeling van artrose gaat het 
echter niet alleen om een verlaging van 
de ontstekingscytokinesspiegels, maar 
ook om een vermindering van de stijfheid, 
pijn en bewegingsmoeilijkheden. In een 
placebogecontroleerd onderzoek bij in 
totaal 204 patiënten met knieartrose werd 
een vermindering van de klachten gecon-
stateerd bij de groep die gedurende zes 
weken twee keer per dag een capsule met 
250 mg gemberpoeder innam. Voor zowel 
ochtendstijfheid als bewegingsmoeilijkhe-
den waren deze verschillen significant. 
Er werd geconcludeerd dat gember effec-
tief is bij de vermindering van de pijn, 
stijfheid en bewegingsmoeilijkheden als 
gevolg van artrose van de knie en dat het 
wordt aanbevolen als een veilig en geschikt 
supplement of medicijn voor deze mensen.

Hart- en vaatziekten
In een studie bij in totaal 4628 mensen tus-
sen de 18 en 77 jaar met chronische ziektes, 
leidde dagelijkse consumptie van 1 g gem-
berpoeder tot een significatie verlaging 
van de bloeddruk en leverde daarmee een 
risicoverlaging op van 8% voor hoge bloed-
druk en een risicoverlaging van 13% voor 
ziektes van de kransslagaders. De werking 
van gember berust hierbij op eigenschap-
pen van inhoudsstoffen die bloeddrukver-
hoging tegengaan, de ACE-remming regu-
leren en die lipidenperoxidatie in het hart 
voorkomen.

Cognitieve processen
In een placebogecontroleerd onderzoek 
bij 60 vrouwen van middelbare leeftijd, 
verhoogde het dagelijks gebruik van een 
supplement met 400 of 800 mg gember 
gedurende twee maanden significant 
cognitieve processen en aandacht, zonder 
dat er sprake was van bijwerkingen. In een 
ander onderzoek bij vrouwen na de over-
gang bleek het gebruik gedurende drie 
maanden van een gembersupplement 
de concentratie te verhogen en te verlen-
gen, en de denksnelheid en kwaliteit van 
het geheugen te verbeteren. Als verkla-
ring hiervoor wordt gedacht dat bepaalde 
fenolische verbindingen in gember een 
remmende werking op het enzym acetyl-
cholinesterase-activiteit hebben, waardoor 
de hoeveelheid acetylcholine wordt ver-
hoogd. Deze neurotransmitter is essentieel 
voor leer- en geheugenprocessen.

CONCLUSIE
Sahardi en Makpol concluderen dat er dui-
delijke bewijzen zijn voor de potentiële rol 

van gember en zijn actieve inhoudsstoffen 
bij de preventie van ouderdoms- en ver-
ouderingsziektes. In een eerdere studie 
is aangetoond dat continue blootstelling 
aan oxidatieve stress kan leiden tot een 
toename in de aanmaak van ROS en een 
aanzet kan geven tot ontstekingen, met als 
mogelijk gevolg schade aan allerlei essen-
tiële moleculen, waaronder DNA, eiwit-
ten en vetten. Omdat oxidatieve stress en 
ontstekingen bijdragen aan het ontstaan 
van ouderdoms- en verouderingsziekten, 
zou gember gebruikt kunnen worden als 
potentiele antiverouderingsfactor. Actieve 
inhoudsstoffen in gember zoals 6-ginge-
rol, 6-shogaol, 10-gingerol, gingerdionen, 
gingerdiolen en paradolen laten name-
lijk bepaalde antiverouderingseffecten 
zien in verschillende leeftijdsgerelateerde 
en verouderingsziektes, door hun anti-
oxidatieve- en anti-inflammatoire eigen-
schappen. Deze eigenschappen kunnen 
de niveaus van oxidatieve stress en ont-
stekingsfactoren verlagen door remming 
van de overmatige aanmaak van ROS.  
Vele studies hebben aangetoond dat gem-
ber de spiegels van MDA, TNF-α, IL-1β en 
CRP kan verlagen en dat gemberextracten 
kunnen worden toegepast om bepaalde 
verouderingsverschijnselen tegen te gaan. 
Verder onderzoek naar het mogelijke effect 
van gember bij ouderen met spierziek-
tes zoals sarcopenie en spierdystrofie is 
gewenst, omdat dit in toenemende mate 
een zorg wordt. Ook is er nog onvoldoende 
onderzoek uitgevoerd naar de effectieve 
dosering, farmacodynamiek en farmaco-
kinetiek. Bij die laatste twee processen 
gaat het om het werkingsmechanisme, de 
opname en het gedrag van verbindingen 
in het lichaam. Bij meer duidelijkheid zal 
de preventie van ouderdoms- en veroude-
ringsziektes daar profijt van kunnen heb-
ben. Tot slot pleiten de auteurs voor voort-
zetting van het onderzoek om de rol en het 
werkingsmechanisme van gember bij de 
preventie van ziektes beter te begrijpen.

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

REFERENTIE | Sahardi NFNM. et al. Ginger (Zingiber offici-
nale Roscoe) in the prevention of aging and degenerative 
diseases: review of current evidence. Evid Based Comple-
ment Alternat Med 2019;3:1-13.
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Voeding en supplementen ter 
preventie van leeftijdsgebonden 

cognitieve achteruitgang

Er zijn aanwijzingen dat er een relatie is 
tussen voeding en cognitieve functies. 
Dominguez en Barbagallo schreven een 
review-artikel (2018) waarin ze verschil-
lende onderzoeken over voedingspatro-
nen en supplementen evalueerden met 
betrekking tot de ontwikkeling van cogni-
tieve achteruitgang.

De auteurs vermoedden dat er een ver-
band is tussen een ongezonde leefstijl en 
leeftijdsgebonden cognitieve achtergang, 
net zoals bij andere aandoeningen die 
veroorzaakt worden door te weinig bewe-
ging en te veel en/of ongezond eten. Deze 
leefstijl op middelbare leeftijd kan gevol-
gen hebben voor de cognitieve functies 
op latere leeftijd. Zo zijn de traditionele 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten 
en diabetes type 2, zowel afzonderlijk als 
gecombineerd, ook risicofactoren voor de 
ontwikkeling van cognitieve achteruitgang 
en de ziekte van Alzheimer. Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld centrale obesitas, hyper-
glycemie, hypertensie, atherogene dyslipi-
demie, een protrombotische staat of meta-
bool syndroom.
Klinische onderzoeken hebben echter niet 
kunnen aantonen dat voedings- of leefstijl-
interventie de ziekte van Alzheimer kan 
voorkomen. Epidemiologische gegevens 
suggereren wel dat een vertraging van 
de ontwikkeling van de ziekte mogelijk is 
door een gezond, uitgebalanceerd dieet 
en een gezonde leefstijl. Van deze combi-

natie is bekend dat het de cardiovasculaire 
gezondheid verbetert.
Zo lijken het mediterrane dieet en een 
zogenaamd hogebloeddrukdieet gun-
stige effecten te hebben. Vooral naleving 
van het mediterrane voedingspatroon is in 
verband gebracht met verminderde cogni-
tieve achteruitgang en de ziekte van Alzhei-
mer. De mediterrane leefstijl omvat echter 
ook andere culturele en leefstijlaspecten, 
zoals fysieke activiteit, voldoende rust en 
sociale betrokkenheid. Van deze factoren is 
gebleken dat ze positieve effecten hebben 
op het vertragen van cognitieve achteruit-
gang. Toekomstige onderzoeken zouden 
dan ook rekening moeten houden met alle 
leefstijlfactoren van het mediterrane dieet, 
aldus de auteurs.
Een ander voedingspatroon met neuro-
protectieve effecten is het hogebloed-
drukdieet, de dietary approach to stop 
hypertension (DASH). Dit evenwichtige voe-
dingsplan verlaagt effectief de cardiovas-
culaire risicowaarden. De combinatie van 
deze twee voedingspatronen wordt in ver-
band gebracht met een tragere cognitieve 
achteruitgang en een significante vermin-
dering van symptomen van de ziekte van 
Alzheimer.

Verscheidene voedingspatronen kunnen 
mogelijk een positief effect hebben bij 
andere aandoeningen, zoals cardiovascu-
laire problemen, kanker en obesitas, maar 
hebben geen definitief bewezen effecten of 
er zijn tegenstrijdige resultaten gevonden 
met betrekking tot de preventie van cogni-
tieve achteruitgang of dementie. De auteurs 
noemen hierbij in hun artikel de volgende 
diëten: de Healthy Eating Index-2005, het 
Okinawadieet, vegetarisme, het paleodieet, 
het ketogeendieet en het koperdieet. 
Verder bespreken ze een aantal planten 
en plantaardige stoffen in onderzoe-
ken naar cognitieve achtergang en/of de 
ziekte van Alzheimer, te weten: curcu-
minoïden, cacao, groene thee en (-)-epi-

MAAIKE VAN KREGTEN | Cognitieve achteruitgang komt over het algemeen op oudere leeftijd voor, maar de causale hersenpa-
thologie ontwikkelt zich vaak al jaren eerder. Er lijkt geen echt effectieve farmaceutische behandeling te zijn, waardoor 
preventie en vertraging van de ontwikkeling ervan een belangrijke rol kunnen spelen. Sommige diëten lijken hier een 
gunstig effect op te hebben.

gallocatechin-3-gallaat (EGCG), cafeïne, 
fyto-oestrogenen, resveratrol, Ginkgo 
biloba en knoflook. Volgens de auteurs zijn 
er echter tegenstrijdige uitkomsten, geen 
of geen significant verschillen, zijn het te 
weinig of te kleine onderzoeken, of is er 
slechts beperkt bewijs voor langetermij-
neffecten. Ze raden dan ook geen van deze 
genoemde middelen aan.

De effecten van het mediterrane dieet en 
DASH op de cardiovasculaire gezondheid 
zijn goed bekend en er is matig overtui-
gend bewijs dat het volgen van deze voe-
dingspatronen het risico op cognitieve 
achteruitgang en alzheimer vermindert. 
Dit geldt vooral als beide voedingspatro-
nen worden gecombineerd en strikt wor-
den nageleefd. Verdere bevestiging van de 
resultaten bij populaties met verschillende 
etnische groepen en verschillend voe-
dingsgedrag is nodig. 

De resultaten van grootschalige, epidemio-
logische en klinische onderzoeken naar 
effecten van de genoemde voedingssup-
plementen tonen over het algemeen geen 
duidelijk bewijs aan voor de preventie van 
cognitieve achteruitgang of alzheimer. Ver-
der onderzoek is nodig. Tevens geven de 
auteurs aan dat het bestuderen van voe-
dingspatronen kan helpen bij het begrij-
pen van mogelijke synergetische acties 
van combinaties van bepaalde voeding en 
voedingsstoffen. 

    
Drs. M. (Maaike) van Kregten studeerde Taal- en Cultuur-
studies met de hoofdrichting Latijns-Amerika Studies aan 
de Universiteit van Utrecht, en fytotherapie bij Herba Sani-
tas. Zij is fytotherapeut, redactielid en -coördinator van dit 
tijdschrift. Reacties naar: m.vankregten@yahoo.com.

REFERENTIE | Dominguez LJ. et al. Nutritional preven-
tion of cognitive decline and dementia. Acta Biomed 
2018;89(2):276-290.

AFBEELDING 1 | Mediterraan landschap. 
Foto M. van Kregten
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In memoriam:

Cheryl Lans (1962-2020) 

TEDJE VAN ASSELDONK | Cheryl Lans studeerde in Ontario (Canada) landbouwwetenschappen 
en won na haar kandidaatsexamen een beurs om in Europa te studeren. Ze deed in Wage-
ningen haar master bij ecologische landbouw en via een aanvullende beurs promoveerde 
ze in 2001 aan de WUR op etnoveterinair onderzoek in haar geboorteland Trinidad en 
Tobago. Daarna deed ze met professor Nancy Turner (Victoria, Canada) en lokale boeren 
participerend etnoveterinair onderzoek in British Columbia. 

Dat resulteerde in een stroom van publicaties over Canadese volksgeneesmiddelen voor 
dieren, die tot dit jaar doorging. Na verschillende tijdelijke aanstellingen als docent in 
Ontario en Victoria lukte het haar niet om een nieuw onderzoeksproject gefinancierd te 
krijgen, ondanks 33 wetenschappelijke publicaties, waaronder enkele die zeer vaak geci-
teerd werden. Als vrijwilliger was ze vanaf 2008 werkzaam op verschillende boerderijen 
in British Columbia. Daar zette ze haar etnobiologische observaties voort en bleef ze heel 

actief in wetenschappelijke discussies. Sinds 2007 was Cheryl associated staff member van het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarma-
cognosie en publiceerden we veel samen, ook in dit tijdschrift. 

Daarnaast zijn ook enkele publicaties van Cheryl, al dan niet met anderen, hier besproken of samengevat. Onze laatste gezamenlijke 
publicatie zal dit jaar verschijnen in een boek over Amerikaanse geneesplanten, opgedragen aan de in 2017 overleden etnobotanicus 
James Duke.* 

Cheryl overleed op 2 februari dit jaar totaal onverwacht aan een herseninfarct. Het was een schok voor alle collega’s. Haar laatste artikel 
vat ik hieronder samen, zoals ik haar eerder had beloofd. 

* Lans C & Van Asseldonk T. Dr. Duke’s phytochemical and ethnobotanical databases, a cornerstone in the validation of ethnoveterinary medicinal plants, as demonstrated by data on pets in British Columbia (in 
print). Ch. 11 in ICMAP series Medicinal and Aromatic Plants of the World, vol.6: North America, edited by professor Ákos Máthé.

Lans inventariseerde tussen 2003 en 2006 bij zestig biologische 
boeren, kruidenexperts en holistische dierenartsen de kruiden-
producten die zij voor dieren gebruikten. De resultaten hier-
van werden teruggekoppeld naar de participanten in de vorm 
van stalboekjes. In 2018 werden deze middelen vergeleken met 
actuele wetenschappelijke literatuur, om te beoordelen of ze 
interessant genoeg waren om nader te onderzoeken. Mensen 
geven huisdieren meestal de planten die ze zelf gebruiken voor 
vergelijkbare gezondheidsproblemen. Veel van deze planten zijn 
dan ook onderzocht in verband met toepassingen voor de mens. 
Gezien de ervaringen bij het gebruik voor dieren en het prekli-
nisch onderzoek in verband met humaan gebruik lijkt het etnove-
terinaire gebruik gerechtvaardigd. Deze zaken zouden echter, ook 
wat betreft veiligheid, dosering en toedieningsvormen, voor huis-
dieren zeker nog klinisch getoetst moeten worden. 

Veel ervaringen die werden gemeld betroffen traumabehandeling 
en gewrichtspijn bij honden met planten als Arctium lappa, Hydran-
gea arborescens en Lactuca muralis. Anaalklierproblemen werden 
behandeld met Allium sativum, Aloe vera, Calendula officinalis, Plan-
tago major, Ulmus fulva, Urtica dioica en Usnea longissima. Astma 
werd behandeld met Linum usitatissimum, Borago officinalis, Ver-

bascum thapsus, Cucurbita pepo, Lobelia inflata en Zingiber officinale.  
Tegen hartproblemen werden Crataegus oxyacantha, Cedronella 
canariensis, Equisetum palustre, Cypri-pedium calceolus, Pinus pon-
derosa, Humulus lupulus, Valeriana officinalis, Lobelia inflata, Stachys 
officinalis en Viscum album gebruikt. Planten die werden gebruikt 
bij epilepsie, reisziekte en angst waren: Avena sativa, Valeriana offi-
cinalis, Lactuca muralis, Scutellaria lateriflora, Satureja hortensis en 
Passiflora incarnata. Bij kanker werden Phytolacca decandra, Gano-
derma lucidum, Lentinula edodes, Rumex acetosella, Arctium lappa, 
Ulmus fulva, Rheum palmatum, Frangula purshiana, Zingiber offici-
nale, Glycyrrhiza glabra, Althea officinalis, Rumex crispus en Plantago 
psyllium gebruikt. Trifolium pratense werd specifiek tegen prostaat-
tumoren gebruikt. Er werden tijdens het veldwerk ook enkele plan-
ten genoemd waarover te weinig onderzoek beschikbaar was om 
er een uitspraak over te doen, maar de meeste gedocumenteerde 
planten lijken zinvol om nader te bekijken. 

Auteursgegevens: zie pagina 21.

REFERENTIE | Lans, C. Do recent research studies validate the medicinal plants used in British 
Columbia, Canada for pet diseases and wild animals taken into temporary care? J Ethnophar-
macol 2019;23:366-392.

Wordt het gebruik van volksremedies voor dieren 
gevalideerd door modern onderzoek?  
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In gesprek met 
NVF-lid Hans Nij Bijvank

THEA VAN HOOF | Hans Nij Bijvank is als dierenarts verbonden aan dierenkliniek De Woldberg bij Steenwijk: een praktijk met 
een grote groep dierenartsen, assistenten en ondersteunend personeel. De Woldberg voorziet cliënten in de wijde omge-
ving van diergeneeskundige zorg. De dierenartsen van de kliniek hebben allemaal hun eigen specialisatie. Hans houdt 
zich vooral bezig met de bedrijfsbegeleiding van melkveebedrijven. Hij doet dat door de bedrijven regelmatig te bezoe-
ken, door vaste werkzaamheden als drachtigheidsonderzoek en het inenten van koeien en kalfjes te verrichten en door 
in noodsituaties hulp te verlenen. Ook op de dag van onze ontmoeting werd hij bij een koe geroepen die een grote wond 
aan een poot had. Hij heeft de wond gereinigd en gehecht; een voorbeeld van het betere handwerk van de dierenarts.
Daarnaast heeft Hans binnen de kliniek nog een specialisatie: hij werkt graag met kruiden en natuurlijke middelen. Hij 
rekent dan ook vijf biologisch werkende veehouders in de regio tot zijn vaste klantenkring, maar ook gangbaar werkende 
boeren hebben hier belangstelling voor.

« Hoe is het zo gekomen dat jij de kruiden-
specialist bent binnen de kliniek? »

Ik heb de natuur en natuurlijke processen altijd boeiend gevonden. 
Het was puur vanuit deze persoonlijke belangstelling dat ik me heb 
aangesloten bij het Platform Natuurlijke Veehouderij. Dit platform 
organiseert bijeenkomsten, excursies en studiereizen. Tijdens een 
studiereis naar India hebben we kennis gemaakt met ayurvedische 
diergeneeskunde. Daar hebben we gezien hoeveel er mogelijk is 
met kruiden. Een voorbeeld dat ik mee naar huis heb gebracht, is 
een mengsel van kruiden en specerijen dat de boeren zelf konden 
maken en dat goed blijkt te werken bij beginnende kalverdiarree. 
Het recept bevat onder andere komijnzaad, kurkuma, fenegriek, 
maanzaad, knoflook, ui en stroop. Ik gebruik het nu in de praktijk 
ook af en toe en zie er goede resultaten mee, vooral preventief 
en in het beginstadium. Een enkele keer heb ik er zelfs een kalf 
met chronische diarree mee kunnen helpen, waarbij geen enkel 
ander middel meer hielp. Daar komt nog bij dat de veehouderij er 
inmiddels sterk van doordrongen is dat het gebruik van antibiotica 
teruggebracht moet worden. Van daaruit is er dan ook behoefte 
aan andere wegen om de gezondheid van de dieren te stimuleren. 
De veehouders zelf zijn daarbij totaal afhankelijk van wat de handel 

te bieden heeft. Er is in korte tijd heel veel op de markt verschenen, 
maar lang niet alles is goed. Met mijn kennis kan ik de veehouders 
helpen daar een keuze in te maken. Ik zoek de oplossing vaak liever 
in de natuur dan in de synthetische middelen.

“Een middel voor kalverdiarree 
maken we zelf volgens 

Indiaas recept”

In de westerse diergeneeskunde gaan we uit van één ziektever-
wekker en die gaan we behandelen met één molecuul. Inmiddels 
kennen we de grenzen van deze aanpak: er ontstaat resistentie. De 
ayurveda gaat uit van een heel andere kijk op ziekte en gezond-
heid: er wordt gewerkt met een combinatie van natuurlijke midde-
len en planten, om zo balans te herstellen. Ik heb niet echt de gele-
genheid gehad om me specifiek in de ayurveda te verdiepen, maar 
de belangstelling voor plantaardige middelen was wel gewekt.
Wat me ook aansprak in de ayurvedische zienswijze was het uit-
gangspunt dat je de dieren moet behandelen met planten die in 
de eigen omgeving groeien. Het zou interessant zijn om te onder-
zoeken hoe je ayurvedische recepten kunt omzetten naar kruiden 
die hier in Nederland groeien.

« Waar is in de veehouderij in Nederland behoefte aan? »

Er zijn inmiddels goede middelen op de markt om een aantal veel-
voorkomende problemen te behandelen, zoals bijvoorbeeld een 
spray om de wond te ontsmetten wanneer een kalf onthoornd is. 
Tot voor kort gebruikten we hiervoor een antibioticaspray, maar 
dat doen we nu niet meer. De hele praktijk is ‘om’ wat dit betreft. 
Vooral de jonge collega’s en de assistentes zijn blij met deze 
nieuwe, natuurlijke middelen. Zo hebben we nog een paar mid-
delen op de plank staan die we nu allemaal gebruiken. Een voor-
beeld: een spray om de doorbloeding te bevorderen bij koeien 

AFBEELDING 1 | Hans Nij Bijvank
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met dikke hakken. Daar zitten capsicum en arnica in. Het middel 
voor kalverdiarree maken we zelf volgens het recept dat ik uit India 
heb meegenomen. Ook een middel voor darmkolieken bij koeien 
maken we zelf.

Het zou heel mooi zijn als er ook nog iets voor uierontsteking zou 
zijn. De gangbare behandeling is een injectie direct in de spenen, 
zodat het middel in de melkkanalen van het uier zijn werk doet. 
Maar: met antibiotica. Daarvoor zouden we graag een middel zon-
der antibiotica kunnen inzetten. Er is wel iets in de handel, maar 
dat is onvoldoende onderzocht. Er is nog niet voldoende bekend 
over de effecten van dit middel op de melkkwaliteit. Voor een 
melkveehouder is dat essentiële informatie: hoe lang moet ik na 
toepassing van een middel wachten voordat de melk weer ver-
kocht mag worden?

« Zou je zelf iets kunnen ontwikkelen? »

Dat zou misschien wel kunnen. In de diergeneeskunde ben je 
tegelijk arts en apotheker. Toch laat ik dit liever over aan een spe-
cialist. Met het platform doen we wel kleinschalige onderzoeken. 
Zo hebben we een test gedaan met een uitwendig middel voor 
subklinische uierontsteking, met Aloe vera en kurkuma. Wil je 
echt onderzoek gaan doen met klinisch zieke dieren, dan krijg je 
te maken met de proefdierwetgeving. Je kunt niet zomaar gaan 
experimenteren met zieke dieren, dat is ethisch niet verantwoord. 
De proefdierwetgeving is er niet voor niets, maar het maakt het 
voor ons wel lastig om onderzoek te doen. Ik hoop dat iemand 
anders deze uitdaging wil oppakken.

In de dagelijkse praktijk ben ik vooral bezig met preventie. De 
laatste jaren is er veel belangstelling voor soortenrijke graslan-
den. Voor de melkveehouders is dat wel even wennen: jarenlang 
hebben ze er alles aan gedaan om onkruiden uit de weilanden te 
houden. Nu moeten ze de onkruiden juist omarmen. Het is echter 
de landbouw van de toekomst, daar ben ik van overtuigd. Ik geef 
cursussen aan groepen veehouders over de overstap naar soor-
tenrijk grasland. Het vereist meer vakmanschap van de boer: je 
moet het land op de juiste wijze beheren om te voorkomen dat 
één soort gaat overheersen. Als je het goed doet, heb je als bij-
komend effect dat de kwaliteit van je bodem verbetert. Ik ben er 
van overtuigd dat dat ook voor de koeien en voor de veehouder 
van groot belang is: op een gezonde bodem groeien gezonde 
planten, en dat zorgt weer voor gezonde koeien. Ik train hier niet 
alleen groepen melkveehouders in, maar ook jonge dierenartsen 
in opleiding. 

“Als het maar even kan ga ik naar 
bijeenkomsten van Dier en Kruid”

In samenwerking met het Louis Bolk Instituut en het Veterinair 
Kenniscentrum Oost-Nederland werk ik ook mee aan onderzoek. 
Zo hebben we een mooi, kleinschalig onderzoek gedaan naar 
de effecten van soortenrijk grasland op de diergezondheid. Dat 
onderzoek heb ik uitgevoerd in samenwerking met het Louis Bolk 
instituut. Tien koeien op één bedrijf werden in twee groepjes 
opgedeeld. Het ene groepje graasde op kruidenrijk grasland, het 
andere groepje op een gewone weide. Twee keer per week heb 
ik deze tien koeien aan een grondig klinisch onderzoek onder-

worpen. Dat leidde tot een gezondheidsscore voor elk dier. Het 
onderzoek was te klein om significante verschillen in gezondheid 
vast te stellen en de resultaten zijn nog niet gepubliceerd, maar we 
konden al wel aantonen dat de melkopbrengst van koeien op het 
kruidenrijke grasland hoger was. Zeker in de twee droge zomers 
die we gehad hebben leverden de soortenrijke graslanden een 
hogere melkopbrengst op dan de gebruikelijke monoculturen. 
Kijk, dat maakt het voor de melkveehouders interessant.

« Zo te horen ben je aardig druk met onderzoek en trainin-
gen. Kom je ook nog wel toe aan het dierenarts zijn? »

Ja hoor. Het gewone dierenartsenwerk blijft de hoofdmoot. Soms 
kun je ook in het dagelijkse werk interessante zaken tegenkomen. 
Zo vroeg een veehouder of er een middel was tegen blaasjes op 
de spenen. Deze blaasjes worden veroorzaakt door een herpes-
virus en in feite staan we hier als dierenarts met lege handen: er is 
geen middel tegen. Kort daarvoor was ik op excursie was geweest 
bij kruidenteler Nick Sinke van Biosfeer Groede en ik heb hem om 
raad gevraagd. Hij maakte voor mij een mengsel van kruiden met 
goudsbloem, citroenmelisse en wat teatree-olie erin, waarvan ik 
zelf gemakkelijk een zalf kon maken door het te mengen met uier-
zalf. De veehouder gebruikt het nu en het lijkt te helpen.

« Welke rol speelt de NVF voor jou? »

Na mijn reis naar India ben ik lid geworden van de NVF, en bin-
nen de NVF van de werkgroep Dier en Kruid. Als het ook maar 
even kan, ga ik naar de bijeenkomsten van die werkgroep. Deze 
zijn heel informatief en altijd goed georganiseerd. Zo ontmoet ik 
mensen die met dezelfde dingen bezig zijn. De contacten die ik 
op deze manier opdoe, zorgen ervoor dat ik eigenlijk vanzelf van 
het ene project in het andere rol. Ik lees het blad ook altijd en de 
wetenschappelijke insteek ervan spreekt me aan. Ik denk dat de 
NVF een rol kan spelen in het ondersteunen van onderzoek en bij 
het verzamelen van kennis.

« Waar ben je trots op?. »

Op kleine veranderingen. Na mijn training zie ik hoe één boer 
begint met een klein stukje soortenrijk grasland, en dat bevalt 
hem zo goed dat hij in de jaren daarna er telkens een stukje bij 
doet. Anderen zien dat en gaan het ook doen. Zo werkt dat vol-
gens mij het beste. 

Ik probeer mensen te informeren en ze te inspireren om anders te 
kijken, maar ik hoef ze niet te overtuigen. Ze moeten de beslissing 
zelf nemen. Ik ben er ook wel trots op dat ik, met kleine onder-
zoeken, kan bijdragen aan de vergroting van de kennis over 
ziektepreventie.

    
T. (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.
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THEO VAN ROOIJ |  In deze rubriek worden belangrijke wettelijke, kwali-
teits- en veiligheidsaspecten van fytotherapeutica besproken.

Rode gistrijst (red yeast rice) is een traditioneel voedingsmiddel in 
China. Al heel lang werd in bepaalde delen van China witte rijst 
gefermenteerd met de schimmel Monascus purpureus. Hierdoor 
krijg de rijst een dieprode kleur en wordt monacoline K, een statine, 
op een natuurlijke wijze geproduceerd. Rode gistrijst wordt binnen 
de traditionele Chinese geneeskunde toegepast voor verbetering 
van spijsvertering, bloedcirculatie en versterking van het hart.
In westerse landen wordt rode gistrijst vooral gebruikt als voe-
dingssupplement bij een verhoogd cholesterolgehalte, een risico-
factor voor hart- en vaatziekten. Het gebruik is flink toegenomen 
door een in 2012 door de EU officieel goedgekeurde cholesterol-
claim bij een dagdosis van 10 mg monacoline K, de werkzame stof 
in rode gistrijst. Monacoline K is identiek aan de stof lovastatine (in 
de VS als geneesmiddel op de markt) en andere statines qua werk-
zaamheid, maar ook qua mogelijke bijwerkingen, zoals verderop 
zal worden beschreven.

Veel bedrijven promoten rode gistrijst met de belofte dat er veel 
minder bijwerkingen zijn dan bij statines, het voorkeursgenees-
middel bij een te hoog cholesterolgehalte. Het komt regelmatig 
voor dat gebruikers van statines klagen over de voorkomende 
bijwerkingen zoals gastro-intestinale klachten, huiduitslag, dui-
zeligheid, jeuk en hoofdpijn. Ook spierklachten blijken veel voor 
te komen. Vanwege de bekendheid van rode gistrijst stapt men 
dan vaak daarop over. In Italië, Frankrijk en België werd al gerap-
porteerd dat ook rode gistrijst bijwerkingen heeft. Reeds in 2014 
publiceerde het Franse veiligheidsbureau ANSES een opinie over 
de veiligheid van rode gistrijst [1]. De Belgische Hoge Gezond-

heidsraad stelde in 2016 dat rode gistrijst eigenlijk alleen als 
geneesmiddel op de markt zou moeten zijn [2], waarop de Belgi-
sche brancheorganisatie NAREDI reageerde dat het in het alge-
meen toch veilig is. Uiteindelijk volgde er op 19 november 2018 
een ministerieel besluit dat voor de Belgische markt een maxi-
mum bepaalde van 10 mg monacoline K per dag met bovendien 
de volgende verplichte waarschuwingsteksten: ‘Dit product is niet 
geschikt voor zwangere of lacterende vrouwen, kinderen en ado-
lescenten, personen ouder dan 70 jaar, personen met lever-, nier-, 
of musculaire problemen, personen die geneesmiddelen gebrui-
ken die interacties kunnen geven (bv. cholesterolverlagers), perso-
nen die intolerant zijn voor statines. In geval van twijfel, raadpleeg 
uw arts of uw apotheker.’ [3] 

IN DE HELE EU VEEL BIJWERKINGEN 
DOOR RODE GISTRIJST

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb rapporteerde in sep-
tember 2019 over de afgelopen jaren in totaal 74 meldingen van 
bijwerkingen na gebruik van rode gistrijst te hebben ontvangen. 
De klachten komen overeen met de bekende bijwerkingen van 
statines, nl. vooral spierpijn, maag- en darmklachten, maar ook 
ontregeling van stollingstijd, verminderd geheugen, spierafbraak, 
alvleesklierontsteking en enkele ernstige leverproblemen met 
geelzucht zijn gemeld [4]. 
Inmiddels had de Europese Commissie, naar aanleiding van alle 
meldingen van bijwerkingen door de diverse EU-landen, EFSA 
opdracht gegeven tot een evaluatie van de veiligheidsaspecten van 
rode gistrijst. Midden 2019 stelde EFSA dat er geen veilige dosering 
voor monacoline K kon worden vastgesteld en dat zelfs bij 3 mg 
monacoline K per dag bijwerkingen niet zijn uit te sluiten [5]. 

Wet en kwaliteit
Rode gistrijst - veilige dagdosis wordt verlaagd door de EC

AFBEELDING 1 | Rode gistrijst (Monascus purpureus). Foto Uranassbandit
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VAN 10 NAAR 3 MG MONACOLINE K

Na overleg met de lidstaten heeft de Europese Commissie eind 
2019 besloten dat de toegestane dagdosis monacolines in rode 
gistrijstproducten niet hoger dan 3 mg zou mogen zijn. De ver-
wachting is dat midden 2020 dit in EU-wetgeving wordt vastge-
legd, waardoor producten met meer dan 3 mg monacolines van de 
markt zullen moeten verdwijnen. De norm van 3 mg monacoline K 
die in de loop van 2020 officieel zal worden, is echter voorlopig; de 
EC gaat in de komende jaren monitoren of door deze nieuwe norm 
de veiligheid voldoende gewaarborgd is.
Strikt genomen mogen cholesterolclaims na aanpassing van het 
maximaal toelaatbare gehalte monacoline K niet, immers de voor-
waarde voor een claim is minimaal 10 mg monacoline K [6]. Dit zal 
de verkoop en het gebruik naar verwachting flink beïnvloeden.

CO-ENZYM Q10

Er zijn aanwijzingen dat de bijwerkingen van statines mede het 
gevolg kunnen zijn van een te laag co-enzym-Q10-gehalte in het 
bloed. Dit gehalte wordt bij het ouder worden van nature al minder 
en dit proces zou door het gebruik van statines versterkt worden. 
Veel onderzoeken bevestigen het positieve effect van suppletie 
met dagelijks 100 mg co-enzym Q10 bij spierklachten ten gevolge 
van statines [6]. 

CITRININE

Een van de mogelijke contaminanten in rode gistrijst is citrinine 
(een mycotoxine). Het kan ontstaan door onvoldoende zuivere fer-
mentatie. Tot kort geleden was de norm voor citrinine maximaal 
2000 µg/kg. Afgelopen jaar heeft de EC echter het toegestane citri-
ninegehalte in voedingssupplementen met rode gistrijst verlaagd 
naar 100 µg/kg, vanwege de onzekerheden over de genotoxiciteit 
en carcinogeniteit van citrinine. Bij de inkoop van grondstoffen 
en de bereiding van producten met rode gistrijst dient met deze 
nieuwe norm rekening te worden gehouden. De nieuwe norm is 
van toepassing vanaf 1 april 2020 [7].

EVALUATIE

Het is begrijpelijk dat er naar aanleiding van alle meldingen van 
bijwerkingen ten gevolge van rode gistrijst maatregelen geno-
men worden. Het is echter de vraag of dit in het belang is van de 
patiënten en/of gebruikers. Immers, de bijwerkingen van rode gis-
trijst lijken milder te zijn en minder frequent voor te komen dan bij 
reguliere statines. Door de toegestane dagdosis monacoline K flink 
te verlagen, zal de effectiviteit flink verminderen of wellicht zelfs 
teniet worden gedaan. De ideale oplossing zou zijn dat er onder-
zoek wordt verricht naar een gelijktijdig gebruik van rode gistrijst 
en co-enzym Q10. Er zijn immers goede aanwijzingen dat gelijk-
tijdige co-enzym Q10-inname leidt tot minder klachten [8]. Bij een 
positief resultaat, door aanmerkelijk minder bijwerkingen, zou het 
gelijktijdig gebruik van rode gistrijst en co-enzym Q10 op alle ver-
pakkingen kunnen worden geadviseerd. Ook zouden voorschrij-
vers en gebruikers middels een adequate waarschuwingstekst 
eventueel optredende verkeerde symptomen direct kunnen her-
kennen en mede daardoor het gebruik van rode gistrijst voldoende 
veilig kunnen maken. 

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

REFERENTIES | [1] Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail. Opinion of the French agency for food, environmental and occupa-
tional health & safety on the risks associated with the presence of “red yeast rice” in food 
supplements. 14 February 2014. www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012sa0228EN.pdf; 
geraadpleegd: 14-03-2020. [2] Belgische Hoge Gezondheidsraad. Voedingssupplemen-
ten op basis van rodegistrijst. 24 februari 2016. www.health.belgium.be/nl/news/voe-
dingssupplementen-op-basis-van-rodegistrijst; geraadpleegd: 14-03-2020. [3] Belgi-
sche federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu. Ministerieel besluit van 19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de 
handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten 
of plantenbereidingen (Stbl. 18.03.2009). www.health.belgium.be/sites/default/files/
uploads/fields/fpshealth_theme_file/mb_19_02_2009_-_andere_stoff_geconsoli-
deerde_versie_19-11-2018_nl_0.pdf; geraadpleegd: 14-02-2020.  [4] Van Bruggen R. 
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wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5368; geraadpleegd: 14-03-2020. [6] EU 
toegelaten art. 13(1) claim voor Monascus purpureus (red yeast rice) in EU claim regis-
ter https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?e-
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Respect, geduld en gezond verstand

COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | Tijdens de dead-
line van deze editie zit ik al twee weken 
opgesloten in mijn huis in Italië en het is 
nog onduidelijk of Nederland wel of niet 
iets dergelijks gaat doen in verband met 
de komst van SARS-CoV-2. Italianen staan 
niet bekend om hun vertrouwen in de 
overheid of om hun gezagsgetrouwheid. 
Maar er is wel veel respect voor hardwer-
kende mensen. Enkele overwerkte ver-
pleegkundigen en artsen deden hun ver-
haal in de media over de oorlogsachtige 
omstandigheden waaronder zij werken 
op de intensive care. Uit solidariteit (en 
omdat het moet) blijven nu de meeste 
mensen wekenlang thuis en maken er 
het beste van. De Italiaanse president 
Conte begint elke persverklaring met het 
uitgebreid bedanken van verpleegkun-
digen, artsen, ambulancepersoneel en 

alle andere betrokkenen voor de enorme hoeveelheid werk die zij 
verzetten. Het is op hun verzoek dat het openbare leven en een 
deel van de economie is stilgelegd, zodat de piek van ernstig zie-
ken wat wordt afgevlakt. Uiteindelijk krijgen we allemaal vroeg 
of laat COVID-19 voor de kiezen en overleven we dat wel of niet, 
dat weet iedereen. Maar voor de groep die het wel overleeft met 
intensieve zorg (en niet zonder die zorg), betekent deze afvlak-
king het verschil tussen leven en dood. Als u dit leest zal duide-
lijk zijn of Nederlanders hierin de juiste keuzes wisten te maken.  
Ik houd mijn hart vast. Respect, geduld en gezond verstand zie ik 
de laatste jaren niet als sterke punten van Nederland. 

Als ik in Nederland aan iemand vertel dat ik een bioloog ben die 
zich met geneeskruiden bezighoudt, word ik meestal meewarig 
aangekeken of wordt er gerefereerd aan de optredens van een 
zekere Klazien uit Zalk of Berendien uut Wisp. Hier in Italië daaren-
tegen wordt er door iedereen enthousiast en respectvol op gerea-
geerd. Een erborista is hier een bachelor in de farmacie. Dit brengt 
met zich mee dat hier effecten van geneeskruiden in de media 
niet, zoals in Nederland, per definitie in twijfel worden getrok-
ken of op één lijn gesteld worden met onbewezen homeopathi-
sche claims. Aan de andere kant tref ik hier ook geen mensen die 
claimen dat bepaalde kruiden wondermiddelen zijn. Men weet: 
planten kunnen helpen, doorgaans op een ‘vriendelijke’ manier, 
maar voor het drastische werk moet je toch in een regulier zieken-
huis zijn. In Italië zwijgen de erboristi over wonderkruiden tegen 
coronavirussen. Er is duidelijkheid: alleen aan de symptomen kun 
je wat doen, zoals het verbeteren van slaap of het verzachten van 
hoest en keelpijn. In de ‘hamster-bv’ Nederland zoeken sommige 
piraten nu naar zakelijke kansen in deze humane rampsituatie. 
Zakelijkheid en egoïsme zullen gezondheidsperikelen niet oplos-
sen, wel verergeren.

Het artikel van mijn hand dat het vaakst illegaal gekopieerd is, 
stamt uit 2003 en heet: Waar blijft het gezond verstand ten aan-
zien van fytotherapeutica in Nederland? [1]. Nu is het zeventien 
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jaar later en zou het heel mooi zijn om te kunnen schrijven dat 
er meer gezond verstand is gekomen bij de overheid en andere 
partijen met betrekking tot onze sector. Helaas. Er wordt name-
lijk nog steeds veel onzin verspreid over fytotherapie in de media. 
De zogenaamde kwaliteitspers heeft nog steeds niet door dat er 
wel degelijk gunstige effecten kunnen worden bereikt door het 
gebruik van bepaalde kruiden. In februari 2020 werd er in De Volks-
krant melding gedaan van een flink aantal klinische studies die 
China heeft uitgezet met kruidengeneesmiddelen bij COVID-19. 
Deze werden collectief afgeserveerd: ‘Omstreden zijn zulke mid-
delen ook, aangezien ze in westerse proeven meestal niet beter 
werken dan een placebo. Aan de andere kant: zeg nooit nooit.’ [2]. 
Inhoudelijker werd het niet bij auteur Keulemans, al liet hij nog wel 
viroloog Koopmans aan het woord, die terecht opmerkte dat peni-
cilline ook een natuurgeneesmiddel is.

De oorzaak van kennisgebrek ligt in het ontbreken van kwalitatief 
goed onderwijs, en dat kan alleen bestaan als het wordt onder-
steund door wetenschappelijk onderzoek, dus aangestuurd van-
uit universitaire instellingen. Na het stoppen van de CAM-oplei-
ding (complementary and alternative medicine) bij SaxionNext 
wordt het opleidingsdomein nu weer helemaal bezet door allerlei 
zelf opgerichte instanties, zichzelf hbo noemende of ‘erkende’ 
CAM-instellingen en commerciële partijen. Met als resultaat dat 
iedere nitwit op CAM-gebied nu de expert kan uithangen en vaak 
een kritiekloos podium krijgt in allerlei media. En dit gaat zowel 
over aanbevelingen van alternatieve therapie (nu tegen COVID-19) 
als om het ridiculiseren daarvan. Wat zag ik al niet allemaal voorbij 
komen: megadosis vitamine C, zink, arabinogalactanen, colloïdaal 
zilver, noem het maar op. Dat is hier in Italië veel minder het geval. 
Integratori (voedingssupplementen, waarbij hier ook de kruiden 
horen) kennen hun plaats, juist omdat ze serieus worden genomen.  

Verzachtend en ondersteunend kunnen kruiden van oudsher bij 
virusziektes veel betekenen. Ook de reguliere sector heeft momen-
teel alleen symptomatische bestrijdingsopties. Laten we dan in 
hemelsnaam zo goed mogelijk samenwerken. 

REFERENTIES | [1] Asseldonk AGM van. Waar blijft het gezond verstand ten aanzien van 
fytotherapeutica in Nederland? Ned Tijds Fytoth 2003;2:11-5. Ook te lezen op: http://
archief.fyto.nl/opinie.htm [2] Keulemans M. Het middel tegen het coronavirus bestaat 
misschien al lang. De Volkskrant (wetenschap); 20-02-2020.
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Boekbespreking

TEDJE VAN ASSELDONK  |  Niet iedereen staat erbij stil dat kruidenge-
neesmiddelen heel vaak afkomstig zijn van bomen en struiken. 
Dit gegeven biedt kansen in een tijdperk waarin het planten van 
bomen belangrijker dan ooit lijkt en waarbij boslandbouw of 
voedselbossen nieuwe trends in de landbouw lijken te worden.  
Er zijn veel aanwijzingen dat een ecologisch opgezette 
mengcultuur zoals in voedselbossen (ook wel permacultuur 
genoemd) kan leiden tot een verhoogde productiviteit per 
hectare. Tevens wordt verwacht dat de robuustheid van der-
gelijke systemen, zowel met betrekking tot ziekten en plagen 
als met betrekking tot klimaatverschuiving of -rampen, ver-
beterd is ten opzichte van de conventionele teeltsystemen, 
de biologische landbouw inbegrepen. Natuurlijk moet deze 
theorie nog onderbouwd worden met praktijkresultaten.  

In Nederland zijn de laatste jaren enkele experimenten opgezet 
die een en ander cijfermatig kunnen gaan illustreren, onder meer 
door de stichting Lynx en de Hogere Agrarische School Den Bosch 
[1,2]. Er is op dit moment nog weinig specifiek materiaal beschik-
baar over geneeskruidenteelt in een boslandbouw- of permacul-
tuursysteem, al zullen een aantal kleinere kruidentelers reeds ver-
schillende hieraan gerelateerde technieken toepassen. 

The Medicinal Forest Garden Handbook - growing, harvesting and 
using medicinal trees and shrubs in a temperate climate
Anne Stobart
 
Permanent Publications, 2020. 288 pag. € 28,99.
ISBN 978-1-85623-332-3

Duurzaam geneesplanten oogsten is heel goed mogelijk als een 
voedselbos wordt gecombineerd met, of hoofdzakelijk bestaat 
uit, bomen en struiken met fytotherapeutische toepassingen. En 
dat laat het hier besproken boek zien. De definitie die wordt gege-
ven van een geneesplantenbos luidt: ‘een natuurlijk begroeid of 
ontworpen terrein dat ethisch en duurzaam wordt beheerd, waar 
plantensoorten meerlagig aanwezig zijn, dat gezondheidsbevor-
derend werkt op diverse manieren, onder meer doordat medici-
nale planten worden geoogst’. 

Anne Stobart is fytotherapeut en historica. Zij was tot 2010 pro-
grammadirecteur en docent aan de Bacheloropleiding in de fyto-
therapie aan de Middlesex University in Londen. Zij heeft in 2004 
samen met haar partner een coniferenplantage gekocht en die 
geleidelijk omgevormd tot een productief geneesplantenbos. 
Zij deelt nu haar ervaringen binnen dit project, samen met een 
schat aan onderbouwende literatuur, op een uiterst toegankelijke 
manier. 

In de inleidende hoofdstukken worden algemene aspecten 
behandeld zoals keuze, inrichting en onderhoud van het terrein en 
het snoeien, vermeerderen en oogsten van de planten. Ook wordt 
aandacht besteed aan hoe de oogst te verwerken tot verkoopbare 
producten. Het boek omvat daarnaast een veertigtal op kleinscha-
lige teelt gerichte monografieën (van Aesculus hippocastanum via 
onder andere Juniperus communis tot Zanthoxylum americanum).

Het handboek richt zich op professionals die kleinschalig en biodi-
vers willen telen en die producten vanuit die teelt aan consumen-
ten willen verkopen. Er zijn nu al (te) veel populaire boeken in de 
handel die laten zien hoe je zelf huismiddeltjes maakt, waarbij je je 
soms afvraagt of de wetenschap misschien honderd jaar stil heeft 
gestaan. Anderzijds beschrijven veel bestaande boeken over krui-
denteelt in de regel akkerbouwmatige teeltwijzen die met dure 
machines worden uitgevoerd. Dit boek is serieus, neemt actuele 
wetenschappelijke verworvenheden mee, en schetst kleinscha-
lige projecten die met beperkte financiële middelen toch kunnen 
worden gerealiseerd. Dit boek voorziet naar mijn mening in een 
behoefte.

Zie voor meer informatie de websites van uitgever en auteur:  
https://permanentpublications.co.uk/port/the-medicinal-forest-
garden-handbook-by-anne-stobart  
https://www.holtwoodherbs.com/about-a-book 

    
Auteursgegevens: zie pagina 21

REFERENTIES | [1] Karssen M. Voedselbossen: beloven is mooi, meten is beter. Via https://
voedseluithetbos.nl/opbrengsten, geraadpleegd: 26-02-2020. [2] Woudenberg E. van. 
Studenten doen onderzoek voor nieuw productievoedselbos in Schijndel. HAS Hoge-
school. Via https://has.nl/nl/topproject/studenten-doen-onderzoek-voor-nieuw-pro-
ductievoedselbos-schijndel, geraadpleegd: 26-02-2020.
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Korte berichten

In vitro-effectiviteit van Cryptolepis 
en Fallopia tegen Borrelia burgdorferi 
KORT BERICHT | TEDJE VAN ASSELDONK | Onderzoekers van de 
University of Baltimore (VS) publiceerden in februari 2020 
resultaten van hun in vitro-onderzoek naar de antibiotische 
eigenschappen van een aantal kruiden die veel door Lyme-pa-
tiënten gebruikt worden. Zeven extracten lieten in een concen-
tratie van 1% een goede activiteit zien tegen de cysteuze (sta-
tionaire) fases* van de Lyme-veroorzaker Borrelia burgdorferi. 

Het ging hierbij om extracten van Cryptolepis sanguinolenta, Juglans 
nigra (zwarte walnoot), Fallopia japonica (Japanse duizendknoop), 
Artemisia annua (zomeralsem), Uncaria tomentosa (kattenklauw), Cis-
tus creticus (labdanum) en Scutellaria baicalensis (Chinees glidkruid). 
Deze extracten werden vergeleken met de regulier gebruikte anti-
biotica doxycycline en cefuroxine in de gebruikelijke dosis. Zowel C. 
sanguinolenta als F. japonica waren actief tegen zowel de groeifasen 
als de stationaire fase van  B. burgdorferi  (MIC-waardes van 0,03 – 
0,06%, respectievelijk 0,25 – 0,5%). Met name C. sanguinolenta bleek 
zeer effectief; dit extract remde namelijk niet alleen de groei van B. 
burgdorferi, maar doodde de pathogeen volledig. Dit onderzoek liet 

zien dat doxycycline en cefuroxime, evenals de andere genoemde 
kruidengeneesmiddelen, de spirocheten wel kunnen remmen maar 
niet geheel kunnen uitroeien.
Opmerkelijk genoeg hadden andere veelgebruikte middelen zoals 
Stevia rebaudiana, Andrographis paniculata, grapefruitzaadex-
tract, monolaurin en het antimicrobiële peptide LL37 weinig tot 
geen effect op B. burgdorferi in de rustfase. Stevia en monolaurin 
leken bij eerdere in vitro-onderzoeken wel werkzaam**, dus dit 
kwam als een verrassing. Mogelijk zijn positieve gebruikerserva-
ringen van de andere producten veroorzaakt door effecten op de 
ziektesymptomen, zonder dat de bacterie daarbij wordt geremd. 

De auteurs melden dat het interessant zou zijn om de actieve 
inhoudstoffen van C. sanguinolenta en F. japonica nader te onder-
zoeken en concluderen dat verder onderzoek zal moet uitwijzen of 
het gebruik van extracten van deze planten mogelijk ook geschikt is 
voor in vivo-behandeling van Lyme-patiënten.   

* Zie: Fytotherapie bij tekenbeetziektes (Lyme-special); Ned Tijds Fytoth 2017;30(2):5 en 15.
** Ned Tijds Fytoth 2017;30(2) - referenties 10,14,18.

BRON: Feng J et al. Evaluation of natural and botanical medicines for activity against 
growing and non-growing forms of  B. burgdorferi. Front Med 2020;7:6. https://doi.
org/10.3389/fmed.2020.00006 

AFBEELDING 1 | Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Foto Michael Gasperl
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KORT BERICHT | TEDJE VAN ASSELDONK | In China is een nieuw medicijn 
geregistreerd voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer [1]. 
Het is een zeewierextract dat kan worden gebruikt voor de behan-
deling van milde tot matige symptomen van deze ziekte. De belang-
rijkste werkzame stoffen hierin zijn bepaalde oligomannaten: een 
mengsel van specifieke oligosachariden. Deze blijken vooral een 
zeer positieve invloed op het darmmicrobioom te hebben [2].

De onderzoekers bouwden voort op het gegeven dat het microbi-
oom in de darm via ontstekingsverschijnselen of het remmen daar-
van, veel invloed heeft op het algehele immuunsysteem. Het ont-
sporen van het immuunsysteem heeft vaak als gevolg chronische 
ontstekingen en overmatige groei van bacteriën die worden geacht 
het verloop van alzheimer sterk negatief te beïnvloeden. Omdat 
gebleken was dat alzheimer veel minder vaak voorkomt bij mensen 
die veel zeewier eten, besloot het onderzoeksteam dit natuurpro-
duct nader te onderzoeken.

In een specifiek muizenmodel voor alzheimer werd vastgesteld 
dat bepaalde veranderingen in het darmmicrobioom leidden tot 
perifere ophoping van de aminozuren fenylalanine en isoleucine, 
hetgeen het immuunsysteem (Th1-cellen) activeert. Deze immuun-
cellen kunnen de hersenen bereiken en kunnen daar bijdragen aan 
de Alzheimerprogressie. Uit een fase 3 klinische studie met 818 pati-
enten bleek dat natriumoligomannaat uit bruine algen inderdaad 

de cognitieve functie van mensen met alzheimer binnen vier weken 
verbetert [2]. Ook bleek de darmdysbiose en de daarmee samen-
hangende fenylalanine/isoleucine-accumulatie zich te herstellen.  

BRONNEN | [1] Kras J. Voor het eerst in 17 jaar: nieuw medicijn tegen Alzheimer goedge-
keurd. Via: www.welingelichtekringen.nl ; geraadpleegd: 4-11-2019. [2] Wang X. et al. 
Sodium oligomannate therapeutically remodels gut microbiota and suppresses gut bac-
terial amino acids-shaped neuroinflammation to inhibit Alzheimer’s disease progression. 
Cell Research 2019;29(10):787-803.

Zeewierextract geregistreerd voor gebruik 
bij de ziekte van Alzheimer

KORT BERICHT | CINDY DE WAARD | De ziekte van Alzheimer is een 
multifactoriële aandoening, wat maakt dat de behandeling gericht 
zou moeten zijn op verschillende aangrijpingspunten binnen én 
buiten het zenuwstelsel. Neuro-inflammatie (ontstekingen in het 
zenuwstelsel) is een onderdeel van de pathologie van alzheimer. 
De immuuncellen in het centrale zenuwstelsel, de microglia, zijn 
bij deze ziekte langdurig geactiveerd waardoor er een staat van 
chronische ontsteking heerst die uiteindelijk resulteert in de 
dood van zenuwcellen. Beïnvloeding van de microglia zou kun-
nen plaatsvinden via de darmmicrobiota. Darmbacteriën kunnen 
namelijk onder andere via het immuunsysteem communiceren 
met het centrale zenuwstelsel, de zogenaamde hersen-darm-as. 
Recente studies tonen aan dat dit een zinvolle aanpak zou kun-
nen zijn bij alzheimer. Onder de term darmmicrobiota worden de 
gemeenschappen van commensale, symbiotische en pathogene 
micro-organismen in de darm samengevat.

Uit experimentele muizenstudies blijkt dat de darmmicrobiota 
in staat is om via de productie van korte ketenvetzuren, zoals 
butyraat, de functie van microglia te reguleren. Korteketenvet-
zuren worden geproduceerd door gunstige bacteriën, waaron-
der bifidobacteriën. Deze nemen bij het ouder worden echter in 

aantal af, waardoor er verschuivingen in de microbiota plaatsvin-
den die ontstekingen kunnen bevorderen. Inderdaad zien onder-
zoekers bij een groep mensen met de ziekte van Alzheimer een 
pro-inflammatoire disbalans in de darmmicrobiota.

Momenteel zijn voedings- en leefstijladviezen het meest effectief 
in het langdurig veranderen van de microbiota. Voedingspatro-
nen zoals het mediterrane dieet en een ketogeen dieet kunnen, 
evenals calorierestrictie, de cognitieve functie op latere leeftijd 
ondersteunen door oxidatieve stress en ontstekingen te remmen. 
De effecten ontstaan onder meer door beïnvloeding van sirtuïnes, 
eiwitten die een rol spelen bij verouderingsprocessen. De darm-
microbiota hebben invloed op de werking van sirtuïnes, maar 
ook verschillende planteninhoudsstoffen, waaronder resveratrol, 
lijken hier toe in staat. Klinische studies moeten gaan uitwijzen 
of beïnvloeding van de darmmicrobiota inderdaad een positief 
effect kan hebben op het verloop van de ziekte van Alzheimer. 

REFERENTIE | Cerovic M. et al. Neuroinflammation and the gut microbiota: possible 
alternative therapeutic targets to counteract Alzheimer’s disease? Front Aging Neurosci. 
2019;11:284.

Neuro-inflammatie, darmmicrobiota 
en de ziekte van Alzheimer

AFBEELDING 1 | Blaaswier (Fucus vesiculosus). Foto Traumrune



25  Nederlands tijdschrift voor fytotherapie, 33e jaargang, nr. 2, 2020

KORT BERICHT | TEDJE VAN ASSELDONK | Mc Dermott en andere staf-
medewerkers van de universiteit van Chicago hebben een ver-
kennende klinische studie gedaan naar de werking van cacao bij 
perifere arteriële doorbloedingsstoringen in de benen zoals clau-
dicatio intermittens, in de volksmond vaak etalagebenen genoemd. 
Cacao heeft therapeutische eigenschappen die meestal worden 
toegeschreven aan het flavanol epicatechin. Deze verbinding zou 
de doorbloeding van ledematen stimuleren en de activiteit van 
mitochondriën in de spieren bevorderen. Voor het maken van 
chocolade wordt vaak een zogenaamd Dutch process toegepast 
(alkalisering). Door dit proces neemt de oplosbaarheid toe, ver-
andert de kleur en wordt de smaak milder, maar worden ook veel 
van de in cacao aanwezige flavanolen (en ook andere flavonoïden) 
kapotgemaakt.  

De gerandomiseerde en placebogecontroleerde studie met daarin 
44 deelnemers van gemiddeld 72 jaar oud duurde zes maanden. 
In deze periode dronken de deelnemers driemaal daags een kop 
chocolademelk, gemaakt van 15 gram ruwe cacao waarin 75 mg 
epicatechin zat, of een placebodrank. Vier deelnemers vielen tus-
sentijds af. De afstand die in zes minuten kon worden gelopen, 
was aan het eind van de studie significant en relevant verbeterd in 
de cacaogroep. Dit gold vooral 2,5 uur na de laatste dosis (+ 42,6 

meter; p=0,005); 24 uur daarna was het gemeten verschil met de 
placebogroep echter kleiner (+ 18,0 meter; p=0,12). 
 
Er werden ook echo’s van de bloedvaten gemaakt en biopten van 
de kuitspier onderzocht. Daarbij bleek onder meer dat in de cacao-
groep de activiteit van het mitochondriale enzym cytochroom 
C-oxidase was verbeterd (p=0,013), de capillaire dichtheid ver-
hoogd was (p=0,014) en de doorbloeding van de kuitspier was ver-
beterd (p=0,098). Deze positieve effecten hebben dezelfde orde 
van grootte als een looptraining, wat momenteel als meest effec-
tieve therapie bij deze aandoening beschouwd wordt. De auteurs 
concluderen dat deze resultaten het belang van een nieuwe en 
grotere studie naar deze toepassing van cacao aantonen.

De publicatie is ondertekend door twintig wetenschappers, gro-
tendeels van andere universiteiten en instellingen in de VS. De 
studie was tevoren aangemeld (NCT02876887) en werd gesubsidi-
eerd door het National Institute on Aging en de supplementenaf-
deling van de National Institutes of Health.  

BRONNEN | [1] McDermott MM et al. Cocoa to improve walking performance in older 
people with peripheral artery disease: the cocoa-PAD pilot randomized clinical trial. 
Circ Res 2020;126(5):589-599. [2] Paul M. Chocolate improved blood flow in legs, helped 
people walk farther. 2020;14 februari. news.northwestern.edu/stories/2020/02/hot-co-
coa-aids-walking-in-peripheral-artery-disease; geraadpleegd: 01-04-2020.

Cacao lijkt te helpen bij etalagebenen

AFBEELDING 1 | Cacaovrucht (Theobroma cacao). 
Foto M. van Kregten
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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 
Fytotherapie is belangrijk. Wij weten dat. Vele anderen in Nederland 
nog niet. Het is vergelijkbaar met leefstijl. Het was al langer bekend 
dat leefstijlfactoren belangrijke preventieve instrumenten zijn in de 
aanpak van chronische aandoeningen in ons land. Helaas werd er 
op de universitaire opleiding voor artsen nauwelijks aandacht aan 
besteed, waardoor het ook niet in de spreekkamer aan bod kwam. 
Door de stroom aan internationale publicaties over het belang van 
leefstijl en de inspanningen van de vereniging Arts en Leefstijl gaat 
daar zeker verandering in komen. 

Iets vergelijkbaars zie je met fytotherapie. Ook aan fytotherapie 
wordt bij de universitaire opleidingen nauwelijks aandacht besteed 
en het consumentengebruik wordt niet in de spreekkamer bespro-
ken. We weten inmiddels door promotieonderzoek van kinderarts 
Anne Vlieger in 2006, een RIVM-studie uit 2017 en de vorig jaar in 
Phytotherapy Research gepubliceerde studie over de situatie in het 
Verenigd Koninkrijk hoe de fytotherapievlag er bij de consumenten 
bij hangt. Deze drie studies laten onafhankelijk van elkaar zien dat 
in Nederland en het Verenigd Koninkrijk plantaardige geneesmid-
delen en kruidenproducten ongeveer door een op de vijf mensen 
wordt gebruikt. Iedere hulpverlener krijgt dus dagelijks te maken 
met patiënten die gebruikmaken van plantaardige preparaten. Ook 
blijkt uit alle drie de studies dat gebruikers er graag met hun hulp-
verleners over willen praten, maar dat een aanzienlijk deel dat niet 
durft. Een recente Engelse studie onder zorgverleners gaat nog een 
stapje verder. Hieruit bleek dat etnische afkomst een rol speelt in het 
gebruik van plantaardige producten in de spreekkamer (vaker voor-
geschreven door collega’s afkomstig uit India en Pakistan). Zorgpro-
fessionals die het niet gebruiken voor hun patiënten voelen zich vaak 
niet deskundig genoeg om hier over te kunnen adviseren. Ze zouden 
het echter vaker doen als ze meer training hierover zouden krijgen 
en wanneer ze zouden kunnen beschikken over wetenschappelijke 
artikelen over fytotherapie. 

Wat kunnen we hier van leren als NVF-bestuur en als vereniging? Wat 
mij betreft ten eerste dat het gebruik van plantaardige producten 
door consumenten in het afgelopen decennium nog steeds aanzien-
lijk is. Ten tweede dat er een barrière ligt tussen patiënten en hulp-
verleners om over dit onderwerp te praten. En ten derde dat er onder 
hulpverleners behoefte is aan kennis en wetenschappelijke artikelen. 
Het is dus van het grootste belang dat we de bestaande kennis over 
fytotherapie in ons land steeds meer gaan ontsluiten en dat naar bui-
ten brengen. Dat we ons als NVF gaan verbinden en ontwikkelen tot 
een kenniscentrum. Dat we blijven werken aan pr door middel van 
de nieuwsbrief, een actuele website en het uitgeven van een goed 
tijdschrift. En dat we ook vernieuwen, zoals door het moderniseren 
van de website infofyto.nl. 

Uiteindelijk komen we dan weer uit bij het NVF-beleidsplan 2017-
2020. De cirkel is daarmee voor dit jaar rond. 

Een hartelijke groet uit het bestuur,

Gerben Hoogsteen, 
NVF-voorzitter

Reacties naar: gerbenhoogsteen@gmail.com.
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