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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.
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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. 
Het thema voor het laatste nummer van dit jaar is fermentatie. 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 ons 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. 4 is de deadline 1 september. 

Wij horen graag uw suggesties en ontvangen graag uw bijdragen.
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Ten geleide

Voor u ligt een editie met als thema het immuunsysteem 
en van alles daaromtrent. Wellicht verwacht u in deze edi-
tie een artikel over het mogelijke gebruik van kruiden 
bij COVID-19. Helaas moeten we u dan teleurstellen: we 
hebben besloten om hier nog niets over te publiceren. 
Het probleem is namelijk dat er momenteel weliswaar 
allerlei wetenschappelijke publicaties verschijnen, maar 
dat deze vaak (nog) niet kritisch genoeg bekeken zijn. 
Hierdoor ontstaat er verwarring, denk bijvoorbeeld aan 
publicaties over gebruik van NSAID’s en (hydroxy)chloro-
quine met betrekking tot COVID-19 en de wereldwijde 
ophef die dit opleverde. Er is dus nog niet genoeg dui-
delijk omtrent dit nieuwe virus in combinatie met het 
eventuele gebruik van plantaardige middelen om er 
op dit moment over te kunnen publiceren in het NTvF. 

Maar, vraagt u zich misschien af, kruiden kunnen soms 
toch helpen om symptomen te verzachten? Is dit virus dan 
anders dan andere virussen? Het antwoord op beide vra-
gen is ja. Ja, kruiden kunnen soms helpen om symptomen 
te verzachten. Echter, de onderzoeken die dat aantonen 
gaan over andere virussen. SARS-CoV-2 is een nieuw virus. 
Het lijkt zich anders te gedragen dan de virussen die we al 
langer kennen. Bovendien is van virussen in het algemeen 
bekend dat ze kunnen muteren onder invloed van bijvoor-
beeld een te lage dosering medicatie. Dat willen we natuur-
lijk voorkomen. Daarnaast is het gebruik van kruiden die 
het immuunsysteem stimuleren ook af te raden omdat veel 
mensen die met een COVID-19-besmetting op de IC terecht 
komen juist een zeer sterke reactie van het immuunsys-
teem vertonen. 
Over SARS-CoV-2 is op dit moment dus nog te weinig 
bekend om met voldoende zekerheid en veiligheid een 
mogelijke aanbeveling te kunnen doen. Het NTvF wil geen 
valse verwachtingen scheppen, noch het risico lopen om 
bijvoorbeeld bij te dragen aan het onbedoeld de wereld 
in helpen van een gemuteerde variant van dit virus. Zodra 

er betrouwbare onderzoeken verschijnen, zullen we daar 
uiteraard over publiceren. Als u een publicatie tegenkomt 
die interessant kan zijn voor het NTvF, stuur die dan gerust 
door.

Wat u wel van ons krijgt is een artikel over fytotherapeu-
tica bij allergische rhinitis van de hand van De Munck-
Khoe, biotechnologische ontwikkelingen met betrekking 
tot Echinacea spp. door Nijhuis-Bouma en het gebruik 
van adaptogene planten bij huisdieren van Koning. Zoals 
gebruikelijk krijgt u een interview, dat nog net voor de lock-
down kon worden gehouden. Van Hoof interviewde deze 
keer Kees Beukelman, die jarenlang voorzitter van de NVF 
is geweest. Van Asseldonk schrijft in een kleurrijke column 
over regenboogvlaggen en biodiversiteit en Hoogsteen 
beschrijft een casus over chronische rhinosinusitis die hij 
heeft behandeld met Agrimonia eupatoria en Sambucus 
nigra.

Helaas heeft Theo van Rooij ons tijdschrift verlaten. Hij 
vulde sinds 2017 de rubriek Wet en Kwaliteit in en hield ons 
op de hoogte over ontwikkelingen en nieuws met betrek-
king tot de wettelijke, kwaliteits- en veiligheidsaspecten 
van fytotherapeutica. Hij heeft ons verteld over fraude, 
contaminatie, wetswijzigingen, verschillende alkaloïden en 
natuurlijk over producten van specifieke planten en plan-
tenstoffen, zoals Juglans spp., synefrine en sint-janskruid. 
De redactie wenst hem veel plezier bij zijn andere bezighe-
den en wil hem bij deze hartelijk bedanken voor zijn waar-
devolle bijdragen. We hopen hem af en toe nog terug te 
zien en we zijn op zoek naar een waardige opvolger.

Namens de redactie wensen wij u een goede nazomer en 
veel leesplezier. Uw reacties ontvangen wij graag via redac-
tie@fyto.nl.

Maaike van Kregten en Edwin van den Worm

AFBEELDING | Rode zonnehoed (Echinacea purpurea). 
Foto C T Johansson
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Fytotherapeutica bij 
allergische rhinitis

Allergische rhinitis is een immunologische 
overgevoeligheidsreactie in de neus. Het is 
een IgE-gemedieerde (immunoglobuline 
klasse E) ontsteking van het neusslijmvlies 
door een overgevoeligheid voor aller-
genen (pollen, huisstofmijt, huisdieren) 
die leidt tot klachten zoals loopneus, ver-
stopte neus, jeuk en niezen [1,2]. Soms is 
er ook sprake van allergische conjunctivitis 
(rhinoconjunctivitis).

De allergische immuunrespons wordt aan-
gestuurd door cellen als dendritische cel-
len en T-helper-lymfocyten (Th2-cellen) en 
is een gevolg van zowel effectorcellen als 
van antilichamen, chemokinen en cyto-
kinen [3], zie figuur 1. De vroege of acute 
fase (binnen enkele minuten) wordt geken-
merkt door een loopneus, jeuk in de neus 

en niezen. In de late fase (na 6-12 uur) staat 
een verstopte neus meer op de voorgrond.

Personen met allergische rhinitis hebben 
vaak ook andere IgE-gemedieerde aller-
gische aandoeningen zoals allergische 
astma, atopisch eczeem of voedselallergie. 
Ongeveer 40% van de patiënten met een 
allergische rhinitis heeft ook astma. Onge-
veer 80 tot 90% van de patiënten met een 
allergische astma heeft ook een allergische 
rhinitis [2].

MEDICAMENTEUZE BEHANDELING
Allergische rhinitis kan gepaard gaan 
met veel klachten en kan een grote 
invloed hebben op de kwaliteit van leven. 
Bij  matig-ernstige tot ernstige  klachten 
is er invloed op het dagelijkse leven door 

LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE | Allergische rhinitis komt wereldwijd veel voor: ongeveer tien tot vijfentwintig procent van 
de wereldbevolking heeft er last van. In Nederland heeft naar schatting 29% van de bevolking een of meerdere 
inhalatie-allergieën. Hoewel er effectieve medicijnen zijn om de symptomen te onderdrukken, wordt er ook veel 
onderzoek gedaan naar plantenextracten die de potentie hebben om klachten van allergische rhinitis te verlich-
ten en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. In dit artikel wordt een select aantal plantenextracten en 
-stoffen besproken waarvan in klinische studies een werkzaamheid is aangetoond of aannemelijk is gemaakt bij 
allergische rhinitis. 

slaapproblemen en belemmering van de 
dagelijkse activiteiten. Bij matig-ernstige, 
persisterende klachten van allergische rhi-
nitis is er tevens een hoger risico op astma 
en rhinosinusitis [1,2].

De richtlijn voor de medicamenteuze 
behandeling door de huisarts gaat uit van 
de zogenaamde ARIA-classificatie (Allergic 
Rhinitis and its Impact on Asthma) en niet 
louter van een classificatie in seizoensge-
bonden rhinitis (SAR) of perenniale (het 
hele jaar door voorkomende) rhinitis [2]. In 
de ARIA-classificatie staan de duur en de 
ernst van de allergische symptomen cen-
traal voor de keuze van het medicijn [1,2]. 
Deze classificatie verdeelt de duur van de 
allergische symptomen onder in: inciden-
teel, intermitterend (klachten zijn minder 
dan vier dagen per week of korter dan vier 
weken aanwezig) en persisterend. De ernst 
wordt onderverdeeld in mild of matig-ern-
stig tot ernstig [2]. Gekozen kan worden uit 
niet-sederende antihistaminica (oraal of 
nasaal) of corticosteroïdneussprays [2]. 

FYTOTHERAPEUTICA 
Fytotherapeutica kunnen aantrekkelijk 
zijn vanwege een mild bijwerkingenpro-
fiel en/of om het gebruik van reguliere 
medicijnen te kunnen beperken. 
Niet-sederende antihistaminica hebben, 
ondanks dat ze niet-sederend werken, 
toch vaak bijwerkingen als slaperigheid, 
sufheid, vermoeidheid en duizeligheid. 
Daarentegen is het bekend dat personen 
allergisch kunnen reageren op bepaalde 
planten of plantenfamilies, zoals de com-
posietenfamilie (Asteraceae). Antihista-
minica kunnen echter eveneens over-
gevoeligheidsreacties oproepen zoals 
rhinitis, jeuk, huiduitslag en urticaria. Veel 
patiënten behandelen de klachten zelf met 
de beschikbare zelfmedicatie, waaronder 

FIGUUR 1. ALLERGISCHE RESPONS BIJ ALLERGISCHE RHINITIS | Dendritische cellen in het neusslijmvlies presenteren allergenen aan naïeve 
T-cellen (T-cellen die nog niet eerder zijn blootgesteld aan allergenen). Deze T-cellen veranderen onder invloed van IL-4 in Th 2-cellen. 
Vervolgens produceren Th 2-cellen cytokinen (IL-3, IL-4, IL-13, e.a.) die B-cellen aanzetten tot de productie van IgE dat bindt aan effectorcel-
len (basofielen en eosinofielen en mestcellen) waardoor deze gesensibiliseerd worden. Activering van effectorcellen door TTh 2-cytokinen 
leidt tot de afgifte van histamine en leukotriënen en veroorzaken overgevoeligheid voor het allergeen.
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(synthetische) antihistaminica. Ook plan-
tenextracten zouden geschikt kunnen zijn 
als zelfmedicatie vanwege antihistamine, 
antioxidatieve, anti-inflammatoire of im-
muunmodulerende effecten.

INTERMITTERENDE 
ALLERGISCHE RHINITIS

Petasites
Groot hoefblad (Petasites hybridus (L.) 
G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.; Asteraceae) is 
waarschijnlijk een van de bekendste plan-
ten waarvan de werking bij allergische 
rhinitis wetenschappelijk is bevestigd. 
Bekende synoniemen van P. hybridus zijn 
Tussilago hybrida L. of T. petasites L. 

Extracten van zowel rizoom en wortels als 
van de bladeren worden al eeuwenlang 
gebruikt, onder andere bij hoest, astma, 
spasmen in gladde spieren en hoofdpijn. 
De belangrijkste werkzame stoffen zijn 
de sesquiterpenen petasin, isopetasin en 
neopetasin. Petasites bevat echter ook 
levertoxische pyrrolizidinealkaloïden (PA’s). 
Het gehalte van deze alkaloïden is in de 
bladeren tienmaal lager dan in de wortels. 
Door middel van superkritische CO2-ex-
tractiemethoden kunnen extracten ver-
kregen worden die vrij zijn van PA’s, wat wil 
zeggen dat eventuele sporen ervan onder 
de detectiegrens liggen.

Het antiallergische effect van petasinen 
is voor een deel terug te voeren op een 
antihistamine-activiteit en op een ont-
stekingsremmende activiteit. Het Petasi-
tes-extract verhindert de calciuminflux in 
geactiveerde mestcellen, wat zorgt voor 
blokkering van degranulatie van deze 
mestcellen (remming van de histamine-
vrijzetting). Remming van de vorming van 
leukotriënen (cysteïnyl-leukotrieen en leu-
kotrieen B4) in immuuncellen zorgt voor de 
anti-inflammatoire werking [4].

Klinische studies naar 
Ze 339 Petasites-extract
Een gestandaardiseerd en gepatenteerd 
CO2-extract van de bladeren van Petasites 
hybridus (Ze 339) is in 2003 in Zwitserland 
op de markt gekomen als geregistreerd 
receptgeneesmiddel met als indicatie de 
behandeling van intermitterende aller-
gische rhinitis en daaraan gerelateerde 
symptomen van neus, oog en keel [5]. De 
effectiviteit en kortetermijnveiligheid van 
dit extract is in meerdere, kortdurende stu-
dies van twee weken aangetoond door de 
fabrikant, vergeleken met een placebo of 

met een positieve controle  met antihista-
minica. Allergische rhinitis bij de proefper-
sonen werd bevestigd met een huidprik-
test, soms aangevuld met een bepaling 
van specifieke IgE-antistoffen. 
De werking van het extract is lokaal (op de 
plaats van ontsteking) en niet perifeer [6] 
en is werkzaam in de vroege en de late fase 
van de allergische reactie. Een dosis (tablet) 
bevat 20-40 mg extract overeenkomend 
met 8 mg petasin. Naast petasinen (20,3%), 
bevat het extract onder andere vetzuren 
(40,2%), aromatische componenten (7%) 
en fytosterolen (1,2%) [7].

Een driearmige studie waarin twee ver-
schillende doses Ze 339-extract werden 
vergeleken met een placebo toonde dat de 
effectiviteit dosisafhankelijk is. De studie 
werd uitgevoerd onder 186 personen met 
bevestigde intermitterende allergische rhi-
nitis. In de groep die 2 weken lang 3 tablet-
ten per dag kreeg (24 mg petasin), trad bij 
91% een verbetering van de totale sympto-
men op en in de groep die 2 tabletten per 
dag kreeg (16 mg petasin) gebeurde dat bij 
71% [8]. 

Eerder al werden positieve effecten geme-
ten in een verkennende studie met 6 proef-
personen met allergische rhinitis. Gebruik 
van 6 tabletten per dag gaf binnen 5 dagen 
een sterke afname van de concentraties 
van ontstekingsmediatoren (cysteïnylleu-
kotrieen, leukotrieen B4) en van histamine 
in het neusvocht. Rhinomanometrie, een 
methode waarbij het functioneren van de 
neus wordt gemeten, toonde een sterke 
verbetering in de symptomen van een ver-
stopte neus [6]. 

Verschillende studies met 330, 131, resp. 
18 proefpersonen toonden aan dat Ze 
339 niet onderdoet voor antihistaminica 
(cetirizine, fexofenadine, respectievelijk 
desloratadine) [9,10].
Post-marketing surveillance uitgevoerd bij 
580 personen liet bij 90% een verbetering 
zien van de symptomen (neus- en oog-
klachten en niezen) na 2 weken gebruik 
van gemiddeld 2 tabletten per dag [9]. 
Effectiviteit, verdraagbaarheid en ver-
betering van kwaliteit van leven werden 
positief beoordeeld door respectievelijk 
80%, 92%, en 80% van de proefpersonen. 
Bijwerkingen werden gemeld door 3,8% 
van de proefpersonen, voor het merendeel 
(milde) klachten van het maagdarmkanaal. 
Bovendien gaf toevoeging van een antihis-
taminicum aan het Petasites-extract geen 
verdere verbetering van de klachten [9]. 
Interessant is verder dat het Ze 339-extract 

ook objectief gemeten (met behulp van 
rhinomanometrie) effectief is tegen een 
verstopte neus, iets wat vaak niet of min-
der snel verbetert bij gebruik van antihis-
taminica [9,10]. In een cross-overstudie 
met 18 proefpersonen werd dit verschil 
toegeschreven aan een sterke afname van 
leukotrieen B4 (LTB4) en interleukine-8 
(IL-8) in het neusvocht, wat niet optrad bij 
het gebruikte antihistaminicum (deslorat-
adine). In deze studie herstelde een ver-
stopte neus na provocatie met graspol-
len sneller na gebruik van Ze 339-extract 
dan na gebruik van desloratadine of een 
placebo [10].
Overigens gaf een gestandaardiseerd 
CO2-wortelextract van P. hybridus, dat in 
het verleden onder een bepaald merk op 
de markt was, geen beter effect dan een 
placebo in een cross-overstudie bij 35 per-
sonen met allergische rhinitis [11]. Van weer 
een ander gestandaardiseerd CO2-extract 
van rizoom en wortels is de werkzaamheid 
als migraineprofylaxe bevestigd in klinisch 
onderzoek [12].

Kaneel
Van veel polyfenolen in plantaardige 
voeding is een gunstige invloed op een 
allergische immuunrespons aangetoond 
in preklinische studies [13]. Bekende voor-
beelden daarvan zijn epicatechin in groene 
thee, koffiezuur in koffiebonen, resveratrol 
in druivenpitten en quercetin in appels. 
Polyfenolrijke extracten werken anders 
dan antihistaminica en moduleren het in 
gang zetten van allergische inflammatie 
door een rechtstreeks effect op immuun-
celfuncties [13]. Daarnaast kunnen polyfe-
nolen de vorming van antigeenspecieke 
IgE-antilichamen remmen. Recent is van 
type-A procyanidinen in kaneel gevonden 
dat ze degranulatie van mestcellen rem-
men en spiegels van histamine en IL-4 ver-
lagen [13].

In een Australische studie met zestig 
proefpersonen werd het effect bekeken 
van een neusspray met een gestandaardi-
seerd, polyfenolrijk extract van de bast van 
Cinnamomum zeylanicum Blume (syn: C. 
verum J.Presl). Dit extract bevat niet minder 
dan 40 μg polyfenolen per 100 μg extract 
(IND02) [13]. De polyfenolen in dit extract 
bestaan uit pentamere (92%) en trimere 
(4%) procyanidine-A polymeren.
De studie werd uitgevoerd in het pol-
lenseizoen bij proefpersonen met een 
bevestigde allergische rhinitis. Metingen 
van totale IgE-spiegels en specifieke anti-
lichamen tegen inhalatie-allergenen wees 
uit dat 76% van de deelnemers een inha-
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latie-allergie had voor meerdere soorten 
antigenen zoals graspollen, huistofmijt, 
huisdieren en/of schimmels.
Gedurende zeven dagen gebruikten de 
proefpersonen een neusspray met het 
extract of een placebo, in een dosis van 
tweemaal daags 100 μg extract (tweemaal 
daags één spray) in elk neusgat.
Het kaneelbastextract gaf significante ver-
beteringen van de algehele kwaliteit van 
leven en van de allergische klachten van 
neus en ogen ten opzichte van de placebo. 
Dit werd gemeten met de Rhinoconjunctivi-
tis quality of life questionnaire. Een positief 
effect was merkbaar binnen een dag. Het 
positieve effect was ook meetbaar als een 
vermindering van arbeidsverzuim. Verder 
resulteerde het gebruik van dit extract in 
een significante afname van bloedspie-
gels van geactiveerde immuuncellen. 
Er werden geen ernstige bijwerkingen 
gerapporteerd.

PERSISTERENDE 
ALLERGISCHE RHINITIS

Andere polyfenolen dan die uit kaneel zijn 
in enkele verkennende placebogecontro-
leerde studies onderzocht bij mensen met 
persisterende allergische rhinitis, zoals 
appelpolyfenolen (50 mg/dag en 200 mg/
dag) [14], curcumin (500 mg/dag) [15], sily-
marin (420 mg/dag) als adjuvans bij cetiri-
zine [16] en resveratrol als neusspray [17].
Naast significante verbeteringen van de 
klachten na een of twee maanden gebruik 
van deze polyfenolen, werden van curcu-
min en resveratrol ook immuunmodule-
rende effecten vastgesteld bij de proef-
personen. Zo was er een verlaging van de 
spiegels van IL-4 (curcumin, resveratrol), 
IL-8 (curcumin), TNF-α (curcumin, resver-
atrol) en van eosinofielen (resveratrol) 
[15,17]. Curcumin gaf bovendien een toe-
name van het allergieremmende IL-10 te 
zien [15]. Silymarin had geen effect op cyto-
kinenspiegels of eosinofielen [16].

Nigella
Het zaad van Nigella sativa L. (Ranuncu-
laceae) (zwarte komijn), wordt al sinds de 
oudheid medicinaal gebruikt, met name 
in het Midden-Oosten. De olie uit het 
zaad wordt in Arabische, Aziatische en 
Afrikaanse landen toegepast bij uiteen-
lopende ziektebeelden, waaronder ver-
schillende allergische aandoeningen [18]. 
De zaden bevatten onder meer een vaste 
olie (36-38%), voornamelijk bestaande uit 
onverzadigde vetzuren waaronder eicosa-
dieenzuur, vluchtige olie (0,4-2,5%), alka-

loïden (nigellicine, nigellidine, nigellimine 
en het N-oxide daarvan), saponinen (α- 
hederin) en fytosterolen [19]. Van de vaste 
olie zijn onder meer antioxidatieve, anti-in-
flammatoire en immuunmodulerende 
effecten aangetoond. 

Nigella-olie werkt ontstekingsremmend 
door de vorming van pro-inflammatoire 
eicosanoïden vanuit arachidonzuur te rem-
men. De olie remt de enzymen cyclo-oxy-
genase en 5-lipoxygenase, waarmee de 
vorming van tromboxaan B2 en leukotri-
een B4 geremd wordt [19]. Daarnaast werkt 
het anti-inflammatoir door verlaging van 
de bloedspiegels van interleukine-2 (IL-2) 
en IL-12 en een verhoging van de spiegel 
van IL-10 [20]. IL-10 remt tevens de active-
ring van mestcellen en speelt een belang-
rijke rol bij de tolerantie tegen allergenen.

Thymoquinon en nigellon (de carbonyl-
polymeer van thymoquinon) worden aan-
gemerkt als de belangrijkste werkzame 
stoffen, hoewel de totale vaste olie een 
groter antioxidatief en anti-inflammatoir 
effect liet zien dan thymoquinon alleen [19]. 
Thymoquinon, een benzoquinon, is een 
bestanddeel van zowel de vaste olie (0,35-
0,87%) als van de vluchtige olie, waar het de 
belangrijkste component is (27-55%) [20]. 
Van thymoquinon, hydrothymoquinon 
en nigellon is in vitro tevens een signifi-
cante antihistaminewerking vastgesteld 
[19]. Vooral nigellon vertoonde een sterk 
antihistamine-effect. Het verhinderde de 
afgifte van histamine door gesensibili-
seerde mestcellen (mestcellen die gevoe-
lig gemaakt waren voor antigenen) [18]. 
Tegenwoordig staan nigella-olie en thymo-
quinon sterk in de belangstelling bij onder-
zoekers vanwege de veelzijdige, potentiële 
toepassingsmogelijkheden.

Klinische studies naar Nigella-olie
In 2003 publiceerden Duits-Tsjechische 
arts-onderzoekers de resultaten van een 
viertal kleine, placebogecontroleerde stu-
dies met in totaal 152 kinderen en volwas-
senen met een inhalatie-allergie [18]. Het 
merendeel van de deelnemers (ca. 90%) 
had allergische rhinitis en een minder-
heid (ca. 7%) had (ook) astma of atopisch 
eczeem. In drie van de vier studies werd de 
allergie bevestigd met de huidpriktest en/
of door middel van IgE-bloedspiegels. De 
orale doses van de nigella-olie varieerden 
per studie van 1500 mg/dag tot 3000 mg/
dag (bij een lichaamsgewicht van 75 kg 
of lager) en 4000 mg/dag bij een gewicht 
boven 75 kg. De studies duurden 4 of 6-8 
weken. Nigella-olie liet in deze studies sig-

nificante verbeteringen zien van de sub-
jectief beoordeelde symptomen van aller-
gische rhinitis. Ook waren er aanwijzingen 
voor verbeteringen van astma [18].
Deze Duits-Tsjechische studie werd opge-
volgd door verschillende andere studies 
bij patiënten. Die studies lieten eveneens 
zien dat oraal ingenomen nigella-olie 
in staat is om klinische symptomen van 
allergische rhinitis te verbeteren. Achter-
eenvolgens verminderde nigella-olie (500 
mg/dag) onder andere de zwelling van 
het neusslijmvlies (verstopte neus), jeuk 
in de neus, loopneus en niesaanvallen bij 
matig-ernstige of ernstige allergische rhi-
nitis, vertoonde het eenzelfde effectiviteit 
als het antihistaminicum cetirizine, liet het 
een additief effectief zien (2 g/dag) bij de 
immunotherapeutische behandeling van 
allergische rhinitis en liet de olie naast ver-
mindering van de klachten ook een goede 
verdraagbaarheid zien [21]. 

In een studie uit Irak werd het effect bekeken 
van nasale toediening van nigellazaadex-
tract [21]. Deelnemende kinderen en volwas-
senen (n=68) werden ingedeeld op grond 
van de ernst van de klachten. Allergie werd 
bevestigd met de huidpriktest. Volgens 
de ARIA-classificatie hadden 19 patiënten 
milde klachten, 28 matig-ernstige klachten 
en 21 patiënten hadden ernstige klachten. 
Ongeveer de helft van elke groep kreeg 
nigella-olie (nasaal) en de andere helft kreeg 
een placebo. De behandeling bestond uit 
driemaal daags 2 druppels olie (1 druppel 
per neusgat), gedurende 6 weken. Na 3 en 
6 weken werden er metingen gedaan. Na 6 
weken waren bij 92% van alle patiënten die 
de nigella-olie gekregen hadden verbete-
ringen opgetreden, terwijl dit in de place-
bogroep bij 30% het geval was. Na gebruik 
van de olie was 97% van de milde groep en 
22% van de ernstige groep klachtenvrij. Van 
de matig-ernstige groep was 32% klachten-
vrij en was daarnaast bij 37% vermindering 
van de symptomen opgetreden. Loopneus 
verminderde het sterkst, gevolgd door jeuk, 
niezen, verstopte neus en verbetering van 
slaap. 
In een voorafgaande studie hadden de 
deelnemers als onderdeel van een grotere 
studie (n=188) orale nigella-olie gekregen. 
Nasale toediening van de olie bleek effec-
tiever te zijn dan orale toediening, maar gaf 
wel meer aanleiding tot een droge neus als 
(milde) bijwerking. Er werden verder ook 
positieve effecten gemeld op IgE-bloed-
spiegels en op geassocieerde allergische 
aandoeningen zoals astma en urticaria. 
Conjunctivitis reageerde alleen op orale 
toediening van de olie [21]. 
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Koreaanse ginseng
Ook van rode ginseng (Koreaanse ginseng), 
de gestoomde wortels van Panax ginseng 
Meyer, en van gefermenteerde rode gin-
seng zijn in preklinisch onderzoek antialler-
gische effecten aangetoond [22,23]. Daarbij 
werd onder meer een onderdrukking van 
Th2-cellen en een verschuiving in de Th2/
Th1-balans gevonden, wat resulteerde in 
remming van een allergische respons [24]. 
In twee verkennende studies bij patiënten 
met persisterende allergische rhinitis ver-
minderden de klachten ten opzichte van 
placebogebruik [22] en verbeterden de 
klachten even goed als met het antihista-
minicum fexofenadine [23] na vier weken 
gebruik van gefermenteerde of gewone 
rode ginseng.

Gebruik van gefermenteerde ginseng gaf 
na herhaling van de huidpriktest een afge-
nomen reactie te zien op histamine en op 

inhalatie-allergenen in vergelijking met 
placebo [22].

TOT BESLUIT
Wanneer Chinese kruidenformules buiten 
beschouwing worden gelaten, zijn er nog 
maar opvallend weinig (gerandomiseerde 
en gecontroleerde) klinische studies uitge-
voerd naar de effectiviteit van plantenex-
tracten of -stoffen bij allergische rhinitis. 
Veel onderzoek verkeert nog in de prekli-
nische fase. De studies bij patiënten die wel 
voorhanden zijn en die hierboven beschre-
ven zijn, laten een verbetering in kwali-
teit van leven zien met een significante 
afname van de klachten. Het is nog wel 
nodig om meer inzicht te krijgen in de lan-
getermijnveiligheid van de hier genoemde 
extracten. 
Plantenextracten zouden vooral ook inte-
ressant kunnen zijn bij persisterende rhi-
nitis, omdat ze in het algemeen goed ver-

dragen worden en niet de bijwerkingen 
hebben van corticosteroïdenneussprays. 
Het is in ieder geval duidelijk dat er meer 
klinisch onderzoek gewenst is met duide-
lijk omschreven en/of gestandaardiseerde 
extracten.

    
Drs. L.K. (Lan Kiauw) de Munck-Khoe, apotheker (niet-prak-
tiserend) is redacteur van dit tijdschrift en werkzaam bij 
Springfield Nutraceuticals. Reacties naar: lk.munck-khoe@
planet.nl.

Referenties zijn voor NVF-leden te raadplegen op de web-
site van de NVF (https://fyto.nl/referenties), of op te vragen 
bij de auteur.

ADVERTENTIE
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Biotechnologie bij Echinacea spp. 

Echinacea spp. is populair als natuurlijk 
gezondheidsproduct (NHP, als afkorting 
van natural health product) en komt van 
nature voor in Noord-Amerika, waar het 
wordt gebruikt als traditioneel genees-
kruid. Het wordt nu wereldwijd geteeld en 
verhandeld. Binnen het geslacht worden 
er tien soorten onderscheiden, maar com-
merciële Echinacea-bereidingen bevatten 
een tot drie soorten, waarbij de rode zon-
nehoed (E. purpurea) de belangrijkste is met 
een aandeel van 80% in de commerciële 
productie. Als tweede moet E. angustifolia 
(smalle zonnehoed) worden genoemd en 
op de derde plaats komt E. pallida (egel-
zonnehoed). Ook E. paradoxa verdient een 
plaats in het rijtje van geneeskrachtige 
Echinacea-soorten. 

Echinacea spp. is populair als immuunsti-
mulerend kruid. Bij de inheemse volken 
van Noord-Amerika werd het gebruikt 
bij keelontstekingen, wonden en pijn. 
In de farmacologie worden de ontste-
kingsremmende, anxiolytische, analgeti-
sche en antibacteriële activiteiten benut. 

Daarnaast is er een antischimmelwerking 
en een remming van de enzymactiviteit 
van cyclo-oxygenase (COX) en lipoxyge-
nase. De belangrijkste bioactieve stof-
fen in Echinacea-extracten zijn fenol-
derivaten, alkylamides en polysachariden/
glycoproteïnen. De fenolderivaten betref-
fen met name echinacoside, cynarine, 
cichorinezuur, koffiezuur, caftaarzuur en 
chlorogeenzuur, waarbij deze laatste vier 
ook wel worden aangeduid als CAD’s (Caf-
feic Acid Derivates; koffiezuurderivaten).

VERSCHIL IN BIOACTIVITEIT
Tussen de Echinacea-soorten zijn er ver-
schillen met betrekking tot genoemde bio-
actieve stoffen. Iedere soort heeft als het 
ware z’n eigen spectrum, waarbij er tussen 
de soorten ook verschillen in de aanwezige 
hoeveelheid kunnen zijn. Daarnaast zijn 
per soort de aanwezige concentraties in de 
bloemhoofdjes, stengels, bladeren en wor-
tels uiteenlopend. Zo bevatten genoemde 
plantendelen van E. purpurea geen echina-
coside, terwijl deze stof in de bloemhoofd-
jes en wortels van E. angustifolia, E. pallida 
en E. paradoxa veelal in hoge concentraties 
aanwezig is. In de bloemhoofdjes van E. pur-
purea, E. angustifolia en E. pallida zijn de vier 
CAD’s (ruim) aanwezig. Bij E. paradoxa zitten 
ze echter in de wortels. De alkylamides zit-
ten bij E. angustifolia en E. pallida alleen in 
de bloemhoofdjes, terwijl ze bij E. paradoxa 
ook in de bladeren zitten. Bij E. purpurea, zit-
ten ze zowel in de bloemhoofdjes als in de 
wortels. Overigens is het voorkomen en de 
hoeveelheid van de bioactieve stoffen in de 
verschillende plantendelen ook afhankelijk 
van het seizoen, de leeftijd van de plant en 
het genotype binnen de soort: de zoge-
naamde chemorassen. In z’n algemeenheid 
hebben de bloemhoofdjes en de wortels 
de hoogste concentraties aan bioactieve 
stoffen. De genoemde variatie staat het 
grootschalig op de markt brengen van con-
sistente, hoogkwalitatieve Echinacea-pro-
ducten in de weg. 

SOPHIEKE NIJHUIS-BOUMA | In 2018 verscheen een review-artikel met 106 literatuurverwijzingen over biotechnologie 
bij Echinacea spp. Het doel van deze review was om recente Echinacea-ontwikkelingen in de biotechnologie en 
veelbelovende industriële toepassingen hiervan in beeld te brengen. Door het gebruik van deze technologieën 
kan een aantal nieuwe toepassingen van Echinacea spp. worden gerealiseerd. Het onderstaande is een samen-
vatting van deze review. 

PRODUCTIE IN BIOREACTOREN 
Traditioneel wordt Echinacea spp. vermeer-
derd door zaad en wortelstekken. Dat is 
arbeidsintensief en heeft beperkingen 
voor het produceren van een groot aantal 
planten. De vermeerdering uit zaad leidt 
daarnaast tot genetisch variabel plantma-
teriaal. Bij in vitro-vermeerderingstechnie-
ken kunnen honderden gekloonde planten 
worden geproduceerd met een uniform 
eindproduct, dus genetisch identiek aan 
de moederplant. Voorbeelden van in 
vitro-vermeerdering zijn adventieve wortel- 
en scheutcultuur, waarbij stukjes weefsel 
worden aangezet tot wortel- en scheutvor-
ming. Hierbij kan de microbiële besmetting 
ook beter in de hand worden gehouden 
dan bij in vivo-vermeerdering. Via weefsel-
kweek kan voorts optimaal gebruik worden 
gemaakt van de eigenschap dat de onder-
scheiden plantendelen (bloemhoofdjes, 
stengel, bladeren en wortels) alle een eigen 
fytochemische samenstelling hebben. 
Voor onder andere E. purpurea, E. angusti-
folia en E. pallida is men erin geslaagd om 
via microvermeerdering planten met een 
overeenkomstig fytochemisch profiel op te 
kweken. Hoewel via deze techniek snel veel 
planten kunnen worden ontwikkeld, is het 
nog steeds een tijdrovend en arbeidsinten-
sief proces. 

Voor opschaling naar een industriële weef-
selkweekmethode bieden bioreactoren 
mogelijkheden. In zo’n reactor verloopt de 
groei en/of productie van planten of delen 
daarvan als een beheerst proces. Bioreacto-
ren worden in hun eenvoudigste vorm voor-
namelijk gebruikt voor celsuspensiecul-
turen, waarbij losse cellen in een medium 
worden gekweekt. Daarmee wordt echter 
voorbijgegaan aan het feit dat de bioac-
tieve stoffen worden aangemaakt in cellen 
die zich tot weefsels hebben ontwikkeld. 

In geavanceerde bioreactoren gaat het om 
de groei van gedifferentieerde weefselcul-

AFBEELDING 1 | Gele zonnehoed (Echinacea paradoxa). 
Foto Don McCulley
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turen, waarbij een verbeterde beluchting 
erg belangrijk is. De eerste resultaten bij 
adventieve scheut- en wortelcultuur van E. 
purpurea zijn veelbelovend. Er wordt name-
lijk veel meer biomassa geproduceerd ver-
geleken met weefselkweek op een vast 
medium of teelt in de grond. Daarnaast 
waren de gehaltes aan bioactieve stoffen 
ook hoger. Het opschalen van de productie 
in grotere bioreactoren met behoud van 
het productieniveau, is de volgende stap. 
Om voor Echinacea spp. de productie in 
bioreactoren rendabel te maken, moet de 
focus in het onderzoek nu liggen op de ver-
betering van de productie-efficiëntie, de 
kwaliteit van het uitgangsmateriaal en fyto-
chemische inhoudsstoffen. 

GENETISCHE VERBETERING
Veredeling in de zin van genetische ver-
betering van het genotype van Echinacea  
spp. is niet nieuw. Daarbij werd al gebruik 
gemaakt van de bestaande genetische 
variatie tussen planten die reeds in cultuur 
zijn of nog in het wild voorkomen. Deze 
methode is breed geaccepteerd. Veran-
deringen in het genoom langs molecu-
lair-genetische weg, wat de meest doel-
gerichte methode is om ontwikkelings- en 
biosynthetische processen te veranderen, 
is dat nog niet. Desondanks wordt er ook 
gewerkt aan genetische modificatie bij 
Echinacea spp., bijvoorbeeld door trans-
formatie met behulp van een bacterie 
en de inductie van polyploïden, oftewel 
planten met meer dan twee sets chro-
mosomen. Deze laatste hebben vaak een 
hoger gehalte aan inhoudsstoffen, zoals 
een hogere concentratie aan CAD’s in 
de bladeren en verhoogde gehaltes aan 
alkylamides in de bladeren en wortels. Bij 

polyploïden zijn de planten echter veelal 
kleiner, waardoor de voordelen van een 
verhoogd gehalte aan bioactieve stoffen 
weer teniet worden gedaan. Wel heeft de 
toevoeging van indol-3-boterzuur (IBA) in 
vitro een positief effect op de snelheid van 
wortelvorming bij tetraploïden, wat bij di- 
en haploïden niet het geval is. 

Voor genetische modificatie worden cul-
turen van wortelharen in contact gebracht 
met de bodembacterie Rhizobium rhizoge-
nes (eerder aangeduid als Agrobacterium 
rhizogenes). Via het bacteriële Ri-plasmide 
worden vervolgens gewenste genen geïn-
corporeerd in het genoom van Echinacea 
spp. Daarbij kan het gaan om een ver-
hoogde weerstand tegen schimmels of 
resistentie voor bijvoorbeeld het herbicide 
glufosinaat. Bij E. purpurea werd voor deze 
transformatie R. tumefaciens gebruikt. De 
effectiviteit van de genetische transforma-
tie met Rhizobium kan worden verbeterd 
door de meest geschikte bacteriestam te 
gebruiken. Ook kan deze effectiviteit wor-
den verbeterd door aan het kweekmedium 
bepaalde stoffen - zoals het genoemde IBA 
- toe te voegen. 

AANMAAK VAN SECUNDAIRE 
METABOLIETEN 
Naast veranderingen in het genotype van 
de planten om zo een hogere productie 
aan bioactieve secundaire metabolieten te 
krijgen, valt er ook winst te behalen door 
het plantenweefsel bloot te stellen aan 
bepaalde triggers - ook wel aangeduid als 
elicitors - die aanzetten tot een grotere 
aanmaak van deze metabolieten. Het gaat 
daarbij om biotische en abiotische (geen 
biologische oorsprong) stoffen, groeiregu-

latoren zoals IBA, herbiciden, stressinduce-
rende stoffen en fysieke beschadiging. De 
werking van deze triggers berust op het 
stimuleren van het afweermechanisme van 
de plant, wat vervolgens weer leidt tot een 
verhoogde productie van meer bioactieve 
stoffen (secundaire metabolieten) met een 
commerciële of industriële waarde. 

De inzet van triggers is zowel in vivo als in 
vitro mogelijk. Bij een in vivo-toediening 
gaat het vaak om besproeiing van de bla-
deren en bloemhoofdjes van volwassen 
planten in het veld. Het overgrote deel van 
het onderzoek met triggers is uitgevoerd 
bij E. purpurea. Het effect ervan leidt via 
een toename van de groei en daardoor 
biomassa, tot uiteindelijk een toename 
van met name een of meer CAD’s. Ook een 
toename van alkylamides en echinacoside 
wordt genoemd. Bij celculturen is het tijd-
stip van blootstelling aan de triggers cruci-
aal. Als ze te vroeg in het groeiproces wor-
den toegediend, hebben ze bijvoorbeeld 
een negatief effect op de hoeveelheid bio-
massa. Bij de inzet ervan moet ook bedacht 
worden dat Echinacea spp. een NHP is en 
dat de toepassing van abiotische elicitors 
en herbiciden daarmee op gespannen voet 
staat en door consumenten over het alge-
meen niet wordt gewaardeerd. 

OPTIMALISATIE VAN SECUNDAIRE 
METABOLIETPRODUCTIE
Naast genetische transformatie en behan-
deling met triggers zijn er ook allerlei 
andere factoren die als groeiomstandighe-
den de productie van secundaire metabo-
lieten in Echinacea-culturen positief kun-
nen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn 
een optimale samenstelling van het groei-
medium, de belichting en blootstelling aan 
ultrasone geluidsgolven en uv-licht. Deze 
alternatieve triggermethoden zijn tot nu 
toe alleen onderzocht bij E. purpurea en 
vragen om verder onderzoek bij de andere 
Echinacea-soorten. Ze hebben namelijk 
het voordeel dat er geen sprake is van 
toevoeging van chemische stoffen en er 
daardoor geen sprake is van een mogelijk 
residu in de celculturen of planten. Hoewel 
licht essentieel is voor de groei van planten 
en de regeneratie van scheuten in cultu-
ren, staan de culturen van callus, wortel 
en celsuspensies doorgaans in het donker. 
Blootstelling aan licht blijkt ook een gun-
stig effect te hebben op de aanmaak van 
fytochemische inhoudsstoffen zoals CAD’s. 
Dat effect werd ook bereikt door toevoe-
ging van het plantenhormoon gibberelli-
nezuur aan wortelculturen. De invloed van 

AFBEELDING 2 | Rode zonnehoed (Echinacea purpurea). Foto Diego Delso
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met name uv-licht vraagt nog om verder 
onderzoek, onder andere met betrekking 
tot de blootstelling en golflengte van de 
straling. Schimmels zoals Glomus, Clado-
sporium, Alternaria en Fusarium komen 
van nature voor op Echinacea spp. zonder 
dat ze ziektesymptomen veroorzaken. Ze 
hebben een symbiotische relatie met de 
plant waarbij ze helpen bij de afweer van 
pathogenen en ze de tolerantie van de 
plant bij stress verhogen. Het onderlig-
gende mechanisme hiervan is echter nog 
niet opgehelderd. 

TOEKOMSTIGE 
ONDERZOEKSRICHTINGEN 
De ontwikkeling van nieuwe biotechno-
logische methoden biedt diverse keu-
zemogelijkheden voor de verbetering 
van onder andere Echinacea spp. als NHP. 
Afwegingen bij die keuzes zijn opbrengst-
verbetering, optimalisatie en standaardi-
satie van de fytochemie, vermeerdering-
sefficiëntie, kosten, publieke perceptie 
en gebruiksgemak bij opschaling. Daarbij 
is zeker aan de orde dat in de markt van 
NHP’s het gebruik van genetisch gemodi-
ficeerde organismen nog niet voldoende 

geaccepteerd is, ondanks het feit dat wat 
met biotechnologie kan worden bereikt 
zich ook van nature kan voordoen. Op dit 
moment zijn voor Echinacea spp. de kosten 
van geneeskundige preparaten, verkregen 
uit weefselculturen, duurder dan die uit 
gangbaar geteelde planten. Weefselkweek 
als snelle vermeerderingsmethode voor 
planten die vervolgens traditioneel wor-
den geteeld, heeft echter wel voordelen. 
Daarnaast kan voor de Echinacea-soor-
ten die nu nog niet betrokken zijn bij het 
gebruik als NHP, via in vitro-cultuur sneller 
informatie beschikbaar komen over fyto-
chemische en medicinale eigenschappen. 
Een ander aspect van in vitro-vermeer-
dering is dat er voor de opkweek van 
planten voor het volgende seizoen geen 
zaad nodig is, waardoor het zaad nu ook 
gebruikt kan worden voor NHP-gebruik. 
De zaden van de Echinacea-soorten voor 
commercieel gebruik bevatten namelijk 
ook ontstekingsremmende alkylamides. 
Dat komt tot uitdrukking in lagere waarden 
van de cytokines IL-2, IL-6 en TNF-α in het 
bloed. Ook een optimale benutting van 
de antibacteriële, antischimmel- en antivi-
rusactiviteiten van Echinacea spp., waarbij 

de alkylamides een belangrijke rol spe-
len, vraagt nog om nader onderzoek. Wat 
betreft de antibacteriële werking zijn er 
mogelijke toepassingen op het gebied van 
gezichtsreinigingsproducten, shampoos 
en crèmes. Ook voor het blad van Echinacea 
spp., dat rijk is aan vitamine C en fenolde-
rivaten, is er wellicht een markt als NHP. 
De auteurs concluderen dat, mede gezien 
de groeiende markt, genoemde technolo-
gieën in de toekomst mogelijk kunnen bij-
dragen aan een breder aanbod van hoog-
waardige Echinacea-producten.

    
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. Reac-
ties naar: redactie@fyto.nl.

REFERENTIE | Parsons JL. et al. Echinacea biotechnology: 
advances, commercialization and future considerations. 
Pharm Biol 2018;56(1):485-494.  
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Mariadistel (Silybum marianum) is een kruid dat een 

zeer sterke reputatie heeft, met name als het gaat om 

de lever.* Het heeft invloed op de structuur van het 

buitenste celmembraan van de levercellen waardoor 

toxische stoffen niet kunnen doordringen tot in het 

binnenste van de cel. Daarnaast wordt het regenera-

tievermogen en de vorming van nieuwe levercellen 

gestimuleerd, door specifieke enzymen te beïnvloe-

den. Verder kan mariadistel bijdragen aan een norma-

le en stabiele bloedsuikerspiegel, door de suikerstof-

wisseling positief te beïnvloeden.*

Silybine is het belangrijkste actieve bestanddeel van 

mariadistel. Mariadistel-PS van Vitals bevat het  

merkingrediënt Siliphos®, een mariadistel-extract 

gestandaardiseerd op silybine met sterk verbeterde 

biologische beschikbaarheid door de combinatie 

met fosfatidylcholine (Phytosome®-technologie). Lees 

meer over Mariadistel-PS op Vitals.nl of bel  

075-6476050. 

ELKE DAG BETER WWW.VITALS.NL

Met verbeterde biologische beschikbaarheid 
door Phytosome®-technologie

MARIADISTEL-PS

bevat Siliphos®, een combinatie van mariadistel-extract en fosfatidylcholine
biologische beschikbaarheid 10 keer groter door Phytosome®-technologie
gestandaardiseerd op 60 mg silybine per capsule
ondersteunt de leverfunctie en suikerstofwisseling

*Gezondheidsclaims in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie. Kijk voor meer informatie op Vitals.nl.
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Adaptogenen bij dieren

Het valt voor onze huisdieren niet altijd 
mee om zich aan te passen aan onze wen-
sen. Katten zijn van oorsprong solitair 
levende dieren, terwijl honden juist dieren 
zijn die graag in een roedel leven. Meer-
dere katten in een huishouden kan goed 
gaan, maar heel vaak zijn er toch subtiele 
onderlinge pesterijen die lang niet altijd 
worden opgemerkt door de eigenaar. 
Voor een hond die ofwel hele dagen alleen 
moet zitten of soms juist alle dagen moet 
presteren in allerlei hondensporten omdat 
de eigenaar dat zo heeft bedacht, kan 
het ook te veel zijn. En paarden opsluiten 
in een stal terwijl ze eigenlijk de hele dag 
horen rond te struinen, zal op termijn ook 
tot problemen leiden. Stress is dus een 
veelvoorkomend probleem bij onze huis-
dieren. Gelukkig wordt dat tegenwoor-
dig onderkend en probeert men het niet 
alleen met medicatie op te lossen, maar 
ook door te kijken naar de behoeften van 
het individuele dier. Veelvoorkomende 
klachten die veroorzaakt worden door 
stress zijn: maagklachten bij honden en 
paarden, blaasontsteking en haren uittrek-
ken bij katten, prikkelbare darmen en een 
verhoogde gevoeligheid voor infecties bij 
alle diersoorten [1].

ADAPTOGENEN
In de jaren veertig van de vorige eeuw con-
stateerde de Rus Lazerev dat er een cate-
gorie kruiden bestond die niet in te delen 
was in de toen reeds bekende categorieën. 
Hij introduceerde de naam adaptogenen 
voor bepaalde kruiden die uit de Chinese 
en Ayurvedische geneeskunde afkom-
stig waren en die, op een niet-specifieke 
manier, een algemeen versterkende wer-
king hadden op het lichaam [3].

Adaptogenen zijn stoffen (verbindingen, 
mengsels of kruiden) die ervoor zorgen dat 
het lichaam beter om kan gaan met stress 
of ziekte. Dat geschiedt door het verster-

ken van homeostatische mechanismen 
of met andere woorden: door het lichaam 
terug in balans te brengen of te houden. 
Adaptogenen werken in op het zenuwstel-
sel, het endocriene en/of immuunsysteem 
via de zogenaamde hypothalamus-hy-
pofyse-bijnier-as (HPA-as) [2].

In geval van stress maakt de hypothalamus 
corticotropin releasing factor aan. Die stuurt 
weer de hypofyse aan om adrenocortico-
troop hormoon aan te maken, wat er ver-
volgens voor zorgt dat de bijnier cortisol 
gaat produceren. Cortisol in het bloed 
remt de hypofyse en hypothalamus, zodat 
het lichaam tot rust kan komen zodra de 
stress voorbij is. Blijft de stressfactor ech-
ter aanwezig, of werkt het negatieve feed-
back-mechanisme onvoldoende, dan zal 
op de lange termijn het lichaam uitgeput 
raken. 

Naast cortisol speelt adrenaline ook een 
grote rol. Dit hormoon komt vrij als gevolg 
van stress via het sympathische zenuwstel-
sel en is verantwoordelijk voor de fight-or-
flight-reactie als er gevaar dreigt. Adrena-
line zorgt er onder andere voor dat de 
bloedtoevoer naar de spieren wordt bevor-
derd ten koste van de bloedtoevoer naar 
de organen. Als dat echter te veel gebeurt 
kunnen de organen niet goed meer func-
tioneren. Stikstofmonoxide (NO) is een 
regulator van de bloedvaten in het lichaam 
en zorgt ervoor dat ook het hart goed kan 
functioneren.

Cortisol (een corticosteroïde) zorgt ervoor 
dat het lichaam om kan gaan met stres-
soren. Het verhoogt onder meer de sui-
kerspiegel in het bloed ten koste van 
spierweefsel. Dit is noodzakelijk, omdat 
er voldoende glucose in het bloed nodig 
is bij een verhoogde concentratie adrena-
line.  Cortisol werkt tevens ontstekings-
remmend en onderdrukt het immuunsys-

TANNETJE KONING | Het lichaam, ook dat van dieren, heeft een breed arsenaal aan mogelijkheden om acute stress-
situaties aan te kunnen. Dat gebeurt onder andere met behulp van hormonen zoals adrenaline en cortisol. Lastig 
wordt het als de stresssituaties te lang duren en de fysiologische mechanismen niet meer voldoende kunnen 
compenseren. Er zijn bepaalde kruiden die kunnen helpen de negatieve effecten van stress te verlichten. Dit 
soort kruiden wordt vaak samengevat onder de term adaptogenen.  

teem. Dat kan tijdelijk nuttig zijn, maar op 
de lange duur kan het problemen geven 
omdat de weerstand tegen bacteriën en 
virussen verminderd is.

Tegenwoordig gaan we ervan uit dat de 
balans van (onstekings)mediatoren als 
NO, PAF (bloedplaatjesactiverende factor), 
catecholamines, cortisol en PGE2 (pros-
taglandine E2) kan worden beïnvloed 
door bepaalde adaptogenen, waardoor de 
hormonale verstoring door stressreacties 
beter gereguleerd wordt [4].

ADAPTOGENE KRUIDEN
Koreaanse ginseng (Panax ginseng) of gin-
sengwortel is een van de best bestudeerde 
kruiden. Het wordt gebruikt bij vermoeid-
heid en voor herstel na ziekten. Het zou 
tevens de concentratie verbeteren. Het is 
aangetoond dat het geven van een gin-
sengextract aan varkens voordat ze gevac-
cineerd werden voor twee verschillende 
ziekten, ervoor zorgt dat de immuunres-
pons sterker wordt en er meer antilicha-
men worden aangemaakt [5]. Bijwerkingen 
van ginseng bij mensen kunnen zijn: hoge 
bloeddruk, slapeloosheid en nervositeit. 
Het is mogelijk dat deze bijwerkingen ook 
bij dieren voorkomen.

Siberische ginseng (Eleutherococcus sen-
ticosus) wordt gebruikt bij vermoeidheid 

AFBEELDING 1 | Siberische ginseng (Eleutherococcus senticosus). 
Foto Salicyna
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en zwakte, verminderde prestaties en bij 
herstel na ziekten. Een studie met muizen 
suggereert dat Siberische ginseng de cel-
lulaire en humorale immuniteit kan ver-
sterken [6]. Een andere studie toonde aan 
dat de hoeveelheid noradrenaline en do-
pamine in de hersenen van ratten toenam 
nadat twee groepen eenmalig of twee 
weken lang extract van de bast van Siberi-
sche ginseng toegediend kregen [7].
Schisandra (Schisandra chinensis; peperbes 
of vijfsmakenbes) is een kruid dat vanaf de 
jaren veertig van de vorige eeuw uitge-
breid is onderzocht in Rusland. Het zou 
effect uitoefenen op het centrale en sym-

pathische zenuwstelsel, en op het endo-
criene, immuun-, respiratoire, cardiovas-
culaire en gastro-intestinale systeem [8].   
Onderzoek bij sportpaarden toonde aan 
dat paarden die een schisandrapreparaat 
hadden gekregen sneller herstelden van 
inspanning, een lagere hartslag hadden 
en lagere lactaatwaarden in hun bloed 
hadden [9]. Paarden die slecht presteer-
den en verhoogde enzymwaarden in hun 
bloed hadden, gingen beter presteren na 
14 dagen gebruik van een schisandraex-
tract. Ook verbeterden hun bloedwaar-
den [10].

CONCLUSIE

Bij fysieke klachten van onze huisdie-
ren kan stress soms een grote rol spelen. 
Met behulp van adaptogenen is het soms 
mogelijk om deze fysieke klachten te ver-
minderen of op te lossen. De keuze voor 
de te gebruiken planten wordt daarbij 
bepaald door te kijken naar de effecten 
die deze hebben op mensen. Er moet 
echter nog veel meer onderzoek worden 
gedaan om onderliggende mechanismen 
en effectiviteit te bepalen.
    
Drs. T. (Tannetje) Koning is dierenarts bij de holistische die-
renartsenpraktijk De Oase in Otterlo. 
Reacties naar: oase@banditvoeding.nl.

AFBEELDING 2 | 4 Schisandra (Schisandra chinensis). 
Foto Кордюков Александр
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in der Tiermedizin. Georg Thieme Verlag, Stuttgart/New 
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mance treated with a standardized Schizandra chinensis 
fruit extract. Phytomedicine 1996;3(3):237-240.

Een klant kwam bij mij met twee katten. 
Deze katten waren drager van een van 
de niesziektevirussen. Er wordt bij katten 
gevaccineerd voor twee soorten nies-
ziekte: een veroorzaakt door een herpes-
virus en een veroorzaakt door een calicivi-
rus. Voor beide virussen kunnen er dragers 
voorkomen. Dat wil zeggen dat de kat het 
virus bij zich draagt, zonder ziektesymp-
tomen te vertonen. Op het moment dat er 
stress is, kan het virus weer actief worden 
en dan krijgt de kat niesziekte. Dit is verge-
lijkbaar met de koortslip bij de mens, die 
ook wordt veroorzaakt door een herpesvi-

rus. Als een kat echter een virale niesziekte 
heeft, dan komt er vaak ook een bacteriële 
infectie bij en dan worden er doorgaans 
antibiotica gegeven.
Elke keer als de eigenaresse op vakantie 
ging, kregen beide katten klachten van 
niesziekte: niezen, snotneus, koorts en 
soms zelfs stoppen met eten. Deze symp-
tomen konden vaak worden opgelost met 
een antibioticakuur en dwangvoederen, 
maar ze vond het toch vervelend om op 
vakantie te gaan met de gedachte dat haar 
katten weer ziek zouden worden.

De oplossing bleek een commercieel pre-
paraat voor mensen dat extracten bevat 
van vlezige hokjespeul (Astragalus mem-
branaceus; synoniem: Astragalus propin-
quus) 300mg, Siberische ginseng 80 mg en 
shiitake (Lentinula edodes) 25 mg. 
De katten kregen vanaf een paar dagen 
voor vertrek tweemaal daags ¼ capsule 
door het voer gemengd tot na terugkomst 
van de eigenaresse. Deze katten kregen 
vervolgens geen niesziekte meer tijdens 
de vakanties van de eigenaresse.

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

Koagkagnummer: 11-0620-2520

Echinaforce tabletten* is een Traditioneel Kruidengeneesmiddel dat helpt bij onvoldoende 
weerstand, bij griep en verkoudheid. Echinaforce bevat Echinacea purpurea (rode zonnehoed). 
Deze plant ondersteunt het immuunsysteem en verhoogt zo de weerstand tegen bacteriële en 
virale infecties. Hierdoor vermindert de kans op griep en verkoudheid en herstel je sneller in 
geval van ziekte. 

• Verhoogt de weerstand bij bacteriële en virale infecties 
• Verkleint de kans op griep en verkoudheid 
• Versnelt herstel na ziekte 
• Werkt krachtig en natuurlijk

ONVOLDOENDE WEERSTAND?

ANL20531-ADV-ECHINAFORCE-NTVF.indd   1 03-07-2020   09:27
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In gesprek met 
NVF-lid Kees Beukelman

THEA VAN HOOF | Kees Beukelman is verbonden aan de faculteit farmaceutische wetenschappen van de Universiteit 
Utrecht en is daarnaast werkzaam bij PhytoGeniX in Bunnik, waar we elkaar spreken. Ik krijg een korte rondleiding 
door de bedrijfsruimte, die bestaat uit enkele grote opslagruimtes en een laboratorium. De feitelijke productie-
ruimte, waar op dit moment Beukelmans zoon Max aan het werk is, mag ik niet binnen: dit is een steriele ruimte met 
strikte voorschriften.

Hoe ben je met fytotherapie in aanraking gekomen?
Op de middelbare school vond ik biologie interessant. Ook weten-
schappelijk onderzoek trok me aan. Mijn belangstelling ging 
vooral uit naar medische biologie, ik had eigenlijk niks met plan-
ten. Toen ik Medische Biologie studeerde, volgde ik veel vakken 
op de faculteit Geneeskunde, samen met medische studenten. Bij 
de faculteit Biologie ging het vooral over vergelijkende dierkunde 
en over natuur- en scheikunde. In die tijd betekende medische 
biologie bijna dat je twee studies in één deed. Als hoofdvakken 
koos ik endocrinologie, een nevenrichting van histologie/elektro-
nenmicroscopie, en immunologie. Dat laatste leidde tot een pro-
motieonderzoek bij de vakgroep medische microbiologie aan de 
faculteit Geneeskunde, onder supervisie van Hans van Dijk. Ik heb 
me daar gespecialiseerd in de immunologie. Na mijn promotie 
heb ik bij Geneeskunde nog twee postdoc-posities gehad. In het 
tweede postdoc-onderzoek hebben we een poging gedaan om 
de actieve stoffen uit moedermelk te isoleren die er verantwoor-
delijk voor zijn dat met moedermelk gevoede kinderen minder 
last hebben van allergieën. 

Destijds waren onze vakgroep en de faculteit Farmacie naast elkaar 
gelegen en werkten we veel samen. Zo heb ik kennis gemaakt met 
professor Rudi Labadie. Bij de sectie farmacognosie deed men 
onderzoek naar immuunmodulerende planten en kwam er een 
positie voor een immunoloog beschikbaar. Zo rolde ik vanzelf de 
farmaceutische wetenschappen binnen en kwam ik via een omweg 
toch bij de planten terecht.

AFBEELDING 1 | Kees Beukelman. Foto Max Beukelman

Ooit waren farmaceuten goede botanici. Zelf heb ik geen kennis 
van planten, zo ben ik niet opgeleid. Ik vind planten mooi en lekker, 
maar ik heb er geen verstand van.  Wat mij vooral boeit is de biolo-
gische activiteit: hoe komt de werkzame stof op de juiste plek in het 
lichaam en hoe doet die zijn werk? Testsystemen ontwikkelen om 
dat in beeld te brengen, dat is waar ik me het liefst mee bezighoud.

Zo heb ik gewerkt aan testsystemen voor fyto-oestrogenen, maar 
ook voor biofilmvorming. Ook hielden we ons in opdracht van 
het Amerikaanse bedrijf Greystone Pharmaceuticals bezig met 
onderzoek naar het gebruik van honing in wondverzorging. Daar-
bij kwam mijn kennis van de immunologie van pas, omdat je voor 
goede wondheling het immuunsysteem feitelijk een beetje moet 
afremmen. Het immuunsysteem is vooral gericht op afweer en 
destructie, terwijl je bij een wond ook moet kunnen opbouwen. 
Honing werkt heel mooi: het heeft antibacteriële bestanddelen, 
maar ook complementremmende effecten: het remt een deel van 
het immuunsysteem. Dit hebben we uitgebreid getest, met ver-
schillende soorten honing en ook met verschillende bacteriën, 
zoals de multiresistente Staphylococcus aureus en andere antibio-
ticaresistente bacteriën. Vooral boekweithoning blijkt effectief te 
zijn. 

Toen in het jaar 2000 het vak farmacognosie op de Universiteit 
Utrecht werd opgeheven, dreigden onze onderzoeksresultaten 
verloren te gaan. Door ontslag te nemen, kregen Bert van den Berg 
en ik toestemming van de universiteit om onze activiteiten met 
ons bedrijf PhytoGeniX (PGX) voort te zetten. PGX houdt zich bezig 
met research & development voor onszelf en voor derden. Daarnaast 
doen we aan kleinschalige productie. Het productenassortiment 
van Greystone is na een faillissement in 2008 door het Neder-
landse bedrijf Principelle overgenomen en daar werken wij nu al 
ruim twaalf jaar intensief mee samen. We kopen boekweithoning 
in en testen het op vijftien parameters. De honing verwerken we in 
crèmes en wondverzorgingsmiddelen, die we hier ter plekke in de 
clean room produceren en afvullen in tubes. De producten worden 
verkocht in dertig landen, ook in oorlogsgebieden waar dringend 
behoefte is aan goede wondverzorgingspreparaten.

Is hier klinisch onderzoek naar gedaan?
Principelle heeft een trial gedaan met 150 proefpersonen met een 
basiscrème bij stralingsgeïnduceerde huidschade. Daaruit bleek 
dat de huid sneller herstelde en minder pijnlijk was. Daarnaast 
hebben we inmiddels een enorme database opgebouwd met 
resultaten van succesvolle wondheling; dat proberen we ook om te 
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zetten naar een wetenschappelijke publicatie. Ook vanuit de dier-
geneeskunde is er vraag naar goede wondverzorgingsproducten, 
dus hebben we daarvoor een aparte serie producten opgezet. We 
maken ook voedingssupplementen voor dieren.

Op het gebied van voedingssupplementen voor de mens houden 
we ons vooral bezig met vitamine K2. Zelf ben ik niet zo van de 
voedingssupplementen: gezonde voeding zou eigenlijk genoeg 
moeten zijn. Maar deze vitamine vond ik wel interessant. We kiezen 
hierbij voor natuurlijke vitamine K, ook al is dat veel duurder dan 
synthetische vitamine K. 

Al met al produceren we dus heel uiteenlopende producten: 
wondverzorgingspreparaten op basis van honing, natuurlijke 
vitamine K, colostrum met een gegarandeerd gehalte aan IgG en 
diverse voedingssupplementen voor dieren. Er zit niet echt een lijn 
in. Ik doe te veel dingen tegelijk, omdat ik nu eenmaal door veel 
dingen gefascineerd wordt. Als iets op mijn pad komt en het boeit 
me, ga ik er mee aan de slag. Soms komen verschillende dingen 
toevallig samen. Op ons onderzoek naar biofilmvorming is Gabriel 
Zamora uit Costa Rica gepromoveerd. Gabriel werkte op het 
onderzoeksinstituut voor tropische apicultuur van de Universidad 
Nacional met angelloze bijen. De honing van angelloze bijen bleek 
niet alleen in staat om biofilmformatie te voorkomen, maar ook om 
een bestaande biofilm af te breken. Zo kwam ik via de biofilm toch 
weer bij de bijen terecht. De werkzame stof blijkt in dit geval een 
vrij groot eiwit te zijn, dat we niet compleet konden identificeren 
en dat nog niet nagemaakt kan worden. 

In wezen voel ik me vooral wetenschapper. De kunst van goede 
wetenschap is goed waarnemen. Je bent op zoek naar iets onbe-
kends en dat is een valkuil: als je het niet kent, kun je het dan wel 
herkennen als het zich voordoet? Goed waarnemen én bereid zijn 
je hypotheses bij te stellen, dat kenmerkt de goede wetenschapper.

Je bent dus steeds op zoek naar de werkzame stof in een 
plant. Dat betekent dat je die stof gaat isoleren. Wat is 
volgens jou het verschil tussen de geïsoleerde inhoudsstof en 
de hele plant?
Er zijn veel preparaten waarvan we nog niet precies weten hoe ze 
werken. Op de universiteit gaan we aan de slag om de werkzame 
stof steeds beter te zuiveren. Vaak zie je dan dat wanneer je de 
werkzame stof helemaal gezuiverd hebt, je de werking kwijt bent. 
Soms is de verklaring simpel: de stof kan in geïsoleerde vorm insta-
biel zijn, of in de plant zitten andere stoffen die de maagpassage of 
een reactie met een receptor mogelijk maken. Maar vaak weet je 
niet waarom de zuivere, geïsoleerde stof niet werkt.

Inhoudsstoffen van planten komen uit een fysiologisch systeem. Dat 
lijkt van invloed te zijn op hun functioneren binnen het fysiologische 
systeem van het menselijk lichaam. Als je ziet wat voor kunstgrepen 
farmaceuten moeten uithalen om de werkzame stof op de gewenste 
plek in het lichaam te krijgen! Wat dat betreft is het de moeite waard 
om te kijken naar systemen die een lange traditie hebben, zoals de 
Ayurveda. Als een plantaardig preparaat duizenden jaren succesvol 
bij bepaalde indicaties is toegepast, dan is de kans groot dat we daar 
biologisch actieve verbindingen in aantreffen. Laten we daar gebruik 
van maken en onderzoeken hoe dat werkt.

Wat betekent de NVF voor jou?
Ik ben twaalf jaar voorzitter geweest van de NVF. Dat was in de 
periode dat de NVF een eigen bureau kon laten draaien en het 

vak farmacognosie nog op de universiteiten werd onderwezen. 
Nu dat vak op de universiteiten verdwenen is, is het voor de NVF 
veel lastiger geworden. We kunnen niet meer via de universiteiten 
meedoen met wetenschappelijke congressen bijvoorbeeld, en dat 
missen we. Op de Universiteit Utrecht heb ik alleen nog onderwijs-
taken en geen onderzoek meer. Gelukkig is er door Burt Kroes 
en Edwin van den Worm nu wel weer het keuzevak Planten en 
Geneesmiddelen opgezet, waaraan ik als docent deelneem. Daar 
is veel belangstelling voor onder studenten. We wijzen studen-
ten erop dat veel huidige geneesmiddelen van planten zijn afge-
leid en maken ze ook duidelijk dat plantaardige geneesmiddelen 
werkzame bestanddelen bevatten, maar ook bijwerkingen kunnen 
hebben. Ook op andere universiteiten komt het onderzoek naar 
plantaardige geneesmiddelen gelukkig langzamerhand weer van 
de grond.

Naar mijn mening is de NVF te ver van de wetenschap afgedreven. 
Ik begrijp dat wel: je hebt als vereniging op de eerste plaats leden 
nodig. Ik had liever gezien dat er wat kritischer was gekeken naar 
de toelating van nieuwe leden. Waar ik vooral op doel zijn leden die 
geloven dat zaken als homeopathie, acupunctuur en Bach-bloe-
semtherapie echt werken; onderhuids heeft de NVF daar last van. 
Willen we dat fytotherapie bestaansrecht houdt binnen de maat-
schappij, dan moeten we zorgen voor bewijsbaarheid. Alles wat 
je zegt, alles wat je in dit blad schrijft, moet bewijsbaar zijn. En is 
je vereniging te klein om een glossy blad uit te brengen? Dan bij 
wijze van spreken maar terug naar de stencilmachine, als de inhoud 
maar klopt. Ik vind het ook erg jammer dat de NVF als vereniging uit 
de Federatie van Nederlands Wetenschappelijke Verenigingen is 
gestapt. Er is dan wel een sectie wetenschap in het leven geroepen 
die wel bij de FNWV is aangesloten, maar in feite diskwalificeer je 
op deze manier de rest van je vereniging. 

De NVF is nu zo breed dat het in feite moeilijk is geworden een koers 
te kiezen. Het hangt ervan af wie er in het bestuur zitten. Zitten er 
wetenschappers in het bestuur, dan beweegt de vereniging zich in 
de richting van een wetenschappelijke vereniging. Therapeuten 
in het bestuur zullen meer behoefte hebben aan een beroepsver-
eniging. Ikzelf vind dat de NVF vooral een wetenschappelijke ver-
eniging moet zijn; de subtitel van het tijdschrift is niet voor niets 
Werking en werkzaamheid van natuurproducten. Dat moet je dan 
wel kunnen uitleggen en daar is onderzoek voor nodig.

Waar ben je trots op?
Ik ben er trots op dat ik doe wat ik leuk vind. Doen wat je leuk vindt 
houd je het langste vol. Dit bedrijf heeft een platte organisatie, 
zonder hiërarchie, en dat bevalt me. Als het nodig is help ik lekker 
mee met uitvullen en inpakken van tubes. Muziekje erbij, tussen-
door een kopje koffie. Alle werkzaamheden in het bedrijf heb ik 
zelf gedaan. Dat vind ik belangrijk: je moet uit ervaring weten hoe 
het werk is en hoeveel tijd het vergt voordat je het aan een ander 
overlaat.

Het zou fijn zijn als mijn zoon Max op termijn het bedrijf kan over-
nemen. Dan zul je zien dat er vanzelf ook andere dingen ontwikkeld 
worden. Want wat je ontwikkelt, komt voor een belangrijk deel uit 
je persoonlijke netwerk: wat komt er op je pad? Dat zou bij Max tot 
andere dingen leiden dan bij mij, en dat is prima. 

Th. (Thea) van Hoof is natuurgeneeskundige en teelt beroepsmatig kruiden. 
Contact: info@betula-kruiden.eu.
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Chronische rhinosinusitis met neuspoliepen kan voor patiënten 
een hardnekkig probleem zijn. De hoeksteen van de behandeling 
is dagelijks spoelen met 0,9% NaCl, nasale toepassing van corti-
costeroïden en bij exacerbaties de toevoeging van prednison of 
antibiotica. Indien deze maatregelen onvoldoende zijn, kan de 
kno-arts twee verschillende operaties uitvoeren: verwijdering van 
neuspoliepen of verwijdering van de neuspoliepen en neusbij-
holtechirurgie. Daarna wordt de patiënt ingesteld op de eerder-
genoemde medicatie [1]. Bij sommige patiënten blijken neuspolie-
pen weer terug te komen, ondanks behandeling met medicijnen 
en operatieve verwijdering. Dit is na alleen poliepextractie vaker 
het geval dan bij de combinatie met neusbijholtechirurgie [2]. 

VOORGESCHIEDENIS EN DIAGNOSE

De heer A. is een 61-jarige man die medio 2016 mijn spreekuur 
bezocht vanwege aanhoudende klachten in de bovenste lucht-
wegen. De klachten waren eind 2015 spontaan ontstaan en 
bestonden uit een chronisch verstopte neus en veel niezen. In eer-
ste instantie had hij met deze klachten enkele keren de huisarts 
bezocht. De huisarts schreef een neusspray met corticosteroïden 
en later prednison met antibiotica voor. Dit hielp echter onvol-
doende, waarop A. naar de kno-arts is verwezen. Deze medisch 
specialist stelde de diagnose chronische rhinosinusitis met neus-
poliepen. A. kwam daarna naar mijn spreekuur met de vraag of 
er een natuurlijke behandeling van zijn klachten mogelijk was. 
Uitvraag van de levensstijl van A. liet zien dat hij een zeer sportief 
persoon was, niet rookte, beperkt alcohol gebruikte, geen last had 
van overgewicht, gevarieerd at en een prettig sociaal leven had.

BEHANDELPLAN 

In mijn behandelplan werd A. geadviseerd allereerst de neuspo-
liepen operatief door de kno-arts te laten verwijderen. Dat is in juli 
2016 gelijktijdig met een septumcorrectie uitgevoerd. Het resul-
taat van deze operatie was een grote verbetering van zijn klach-
ten. In overleg met A. en de kno-arts was het fytotherapeutische 
doel de preventie van verdere neusklachten en neuspoliepen. De 
fytotherapeutische behandeling bestond uit een combinatie van 
85% Agrimonia eupatoria herba-tinctuur (1:5; 25% ethanol) en 
15% Sambuci nigra flos-tinctuur (1:5; 25% ethanol). De dosering 
was drie keer 15 druppels per dag. Deze combinatie is door de 
apotheek bereid. Enige tijd later bezocht A. de kno-arts. Hij heeft 
toen met hem afgesproken dat hij het fytotherapeutische prepa-

N=1
Agrimonia eupatoria herba en Sambuci nigra flos bij 

chronische rhinosinusitis met neuspoliepen

De rubriek n=1 is ingesteld om onze lezers (NVF-leden) de gelegenheid te geven 
ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen. Heeft u een interessante casus, 
neem dan contact op met redactie@fyto.nl voor redactionele ondersteuning

GERBEN HOOGSTEEN |  Huisartsen in Nederland worden vaak bezocht 
door mensen die last hebben van een aanhoudende verkoud-
heid, drukgevoel in het aangezicht of een verstopte neus. Bij een 
duidelijke betrokkenheid van de neusbijholten is er sprake van 
rhinosinusitis. Volwassenen maken per jaar gemiddeld twee tot 
vijf episoden van acute rhinosinusitis door, en kinderen vaak zelfs 
zeven tot tien [1]. Meestal gaan deze klachten vanzelf over, maar er 
zijn ook patiënten die langer dan drie maanden klachten houden. 
Zij lijden aan chronische rhinosinusitis. Deze laatste vorm kan ver-
der uitgesplitst worden in chronische rhinosinusitis zonder of mét 
neuspoliepen (ook wel bekend als polyposis nasi). De prevalentie 
van chronische rhinosinusitis in Nederland is 14,3%. De prevalen-
tie van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen wordt geschat 
op enkele procenten [1].

Chronische rhinosinusitis is een aandoening die in meer of min-
dere mate klachten kan geven. Hoewel het vaak lukt om (enige 
mate van) ziektecontrole te verkrijgen, zijn de klachten nooit 
geheel weg. Hiermee heeft dit ziektebeeld een duidelijke impact 
op het leven van de individuele patiënt. Diverse onderzoeken 
tonen aan dat chronische rhinosinusitis de kwaliteit van leven 
negatief kan beïnvloeden [1].

Neuspoliepen zijn goedaardige zwellingen van het neusslijm-
vlies, die meestal ontstaan in de zeefbeenholten (een van de vier 
neusbijholten). De zeefbeenholten zitten tussen de neus en de 
ogen. De oorzaak voor het ontstaan van neuspoliepen is onbe-
kend. Maar de volgende factoren maken de kans op neuspoliepen 
groter: allergische aanleg, chronische ontsteking  van het neus- 
en neusbijholteslijmvlies, een overactief reagerend neusslijmvlies 
en astma, met name in combinatie met intolerantie voor aspirine.

Neuspoliepen ontstaan bijna altijd aan beide kanten en kunnen op 
alle leeftijden voorkomen, vooral tussen de dertig en veertig jaar. 
Het komt bijna nooit voor bij kinderen. Neuspoliepen geven de vol-
gende klachten: neusverstopping, regelmatig optredend verkou-
den gevoel, hoofdpijn en een verminderde reuk en smaak [2].

AFBEELDING 1 | Agrimonie (Agrimonia eupatoria) foto AnRO0002
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raat gedurende een half jaar zou gebruiken en daarna het resul-
taat zou evalueren.

BELOOP

In 2017, na driekwart jaar behandeling met de genoemde fyto-
therapeutische medicatie, vertelde A. dat hij de afgelopen 
winter voor het eerst niet verkouden was geweest of griep had 
gekregen. Zijn oorspronkelijke klachten uit 2015/2016 waren niet 
teruggekeerd. Het fytotherapeutische preparaat verdroeg hij 
goed. Er waren geen bijwerkingen. Aanvullend onderzoek van 
de kno-arts toonde geen recidief van de neuspoliepen. Mijn cor-
respondentie met de kno-arts in het voorjaar van 2017 liet zien 
dat hij het klinisch resultaat als uitstekend beoordeelde. A. is zijn 
fytotherapeutische medicatie tot op heden blijven gebruiken zon-
der tekenen van een recidief van zijn oorspronkelijke klachten. 

BESCHOUWING

Op verzoek van A. en in overleg met de kno-arts werd na de opera-
tie gestart met een magistrale bereiding van A. eupatoria (gewone 
agrimonie; Rosaceae) en S. nigra (gewone vlier; Adoxaceae) als 
tinctuur. Tot ruim tien jaar geleden was zo’n fytotherapeutisch 
preparaat (85% A. eupatoria en 15% S. nigra; 1:10; 69% ethanol) 
verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Dit preparaat kon worden 
ingezet bij acute en chronische rhinosinusitis. Omdat dit preparaat 
al geruime tijd niet meer verkrijgbaar is, heb ik ervoor gekozen om 
het door de apotheek te laten maken. Dat is echter geen kwalita-
tief vergelijkbaar preparaat, waardoor ik benieuwd was wat deze 
combinatie bij A. zou doen. Omdat het vooral ging om een pre-
ventief effect werd de dosering lager gekozen dan aangegeven in 
de monografieën. 

Er bestaan voor A. eupatoria en S. nigra monografieën van zowel 
de European Scientific Cooperation on Phytotherapy (ESCOP) 
als de European Medicines Agency (EMA). Van A. eupatoria is de 
ESCOP-monografie vorig jaar herzien. De relevante inhoudsstof-
fen uit de bloeiende toppen van A. eupatoria zijn 3-11% looistof-
fen, 0,9% flavonoïden, fenolzuren, beta-sitosterol, polysachariden 
en mineralen. De beschreven bereiding bestaat uit een vloeibaar 
extract 1:1 in 25% ethanol of een tinctuur 1:5 in 45% ethanol. Bij 
inwendige toepassing wordt het voor de behandeling van diarree 
ingezet. Uitwendig wordt het gebruikt als gorgelmiddel bij ont-
stekingen van de mond- en keelslijmvliezen. De dosering van het 
vloeibare extract is drie keer 1-3 ml per dag. De dosering van de 
tinctuur is drie keer 5-10 ml per dag. Er zijn geen gegevens bekend 
over interacties, bijwerkingen en contra-indicaties [3].

De EMA-monografie van A. eupatoria dateert van 2015. Daaruit 
blijkt dat er nauwelijks klinische studies over het gebruik van A. 
eupatoria herba beschikbaar zijn. In niet-klinische experimen-
ten werden antibacteriële, anti-inflammatoire en antioxidatieve 
eigenschappen gezien. De Committee on Herbal Products (HMPC) 
trok de conclusie dat op basis van het langdurige, traditionele 
gebruik en het ontbreken van bewijzen voor schadelijkheid, de 
toepassing van A. eupatoria geschikt is voor zelfmedicatie en tra-
ditioneel gebruik bij diarree en ontstekingen van de mond- en 
keelslijmvliezen [4].

Ook van S. nigra bestaat zowel een ESCOP-monografie als een 
EMA-monografie. Dit keer is de EMA-monografie uit 2018 de 

meest actuele. De aanbevolen bereidingen en doseringen van S. 
nigra zijn voor het vloeibare extract (1:1; 25% ethanol) driemaal 2-5 
ml per dag en voor de tinctuur (1:5; 25% ethanol) driemaal 10-25 
ml per dag. De actieve inhoudsstoffen uit de bloemen zijn flavono-
iden (tot 3%), triterpenen, vluchtige olie, koffiezuren en sterolen. 
Het wordt traditioneel ingezet bij verkoudheid. Er zijn geen rele-
vante klinische studies met S. nigra gedaan. De weinige gegevens 
die er zijn, wijzen op een immunologische en anti-inflammatoire 
werking. Er zijn geen aanwijzingen voor een veiligheidsrisico 
gevonden. De HMPC concludeerde dat er voldoende gegevens 
zijn voor het traditioneel gebruik van S. nigra bij verkoudheid [5]. 
Ook de ESCOP-monografie laat zien dat de werking van S. nigra op 
basis van langdurig gebruik plausibel is. Er zijn geen bijwerkingen 
of interacties bekend [6].

Het preventieve effect van deze combinatie van A. eupatoria en S. 
nigra op chronische ontstekingen met neuspoliepen in de boven-
ste luchtwegen is op dit moment niet wetenschappelijk onder-
bouwd. Experimenteel onderzoek laat echter wel aanwijzingen 
zien voor een antibacteriële, anti-inflammatoire en immunomo-
dulaire werking van beide planten. Wellicht dat in de toekomst 
meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar komt over de wer-
king van deze beide planten bij deze indicatie.

CONCLUSIE

A. eupatoria wordt in de EMA- en ESCOP-monografie als gorgel-
middel bij ontstekingen van keel- en mondslijmvlies genoemd. 
Een inwendige toepassing van S. nigra bij virale infecties wordt in 
beide monografieën beschreven. Een toepassing van de beschre-
ven samenstelling van A. eupatoria en S. nigra in een tinctuur bij de 
preventie van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen is niet 
eerder beschreven. In deze N=1-casus heeft de combinatie van A. 
eupatoria en S. nigra in deze dosering bij orale inname mogelijk 
een preventief effect op rhinosinusitis met neuspoliepen op de 
korte en middellange termijn gehad. Het lijkt daarom de moeite 
waard om meer casuïstiek hierover te verzamelen en te publiceren.

    
Drs. G. (Gerben) Hoogsteen is fytotherapeutisch arts. 
Reacties naar: gerben@uniik.nl.
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AFBEELDING 2 | Vlierbloesem (Sambucus nigra) foto JeLuF
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Regenboogkruiden

     COLUMN | TEDJE VAN ASSELDONK | Zoals veel 
Nederlanders hang ik af en toe de regen-
boogvlag uit. Die staat voor diversiteit, 
zowel in relatie tot genderkwesties als in 
relatie tot multiculturaliteit. Minstens zo 
belangrijk is biodiversiteit.

In moeilijke tijden is diversiteit een 
belangrijk gegeven om te kunnen overle-
ven. Alhoewel, biodiversiteit op zich heeft 
die waarde eigenlijk niet. Het is eerder de 
complexiteit, de veelheid aan relaties met 
evenzovele mogelijkheden tot mee- en 
terugkoppeling, die de robuustheid van 
het systeem ten opzichte van tijdelijke of 
permanente wijzigingen vergroot [1-3]. 

Met de klimaatveranderingen die voor 
de deur staan, is een grote variatie aan 
robuuste voedingsgewassen nodig. Plan-

ten die tegen flinke temperatuurwisselingen en droogteperiodes 
kunnen bijvoorbeeld. In een mengcultuur kunnen planten elkaar 
beschermen doordat ze gezamenlijk complexe micro-ecosys-
temen vormen. De grotere, dieper wortelende plant haalt water 
en voedingsstoffen naar boven voor de kleinere plant. Bomen en 
struiken beschermen door hun schaduw eenjarigen tegen uitdro-
ging, en leveren met hun afgevallen bladeren meststoffen. Boven-
dien wordt in een mengcultuur voor de oogstende mens uitval of 
slechte oogst van de ene soort door een andere soort opgevan-
gen. De wereldvoedselvoorziening steunt op dit moment echter 
niet op mengculturen, maar op monoculturen van kasplantjes die 
met veel kunst- (-mest) en vliegwerk (pesticidenbespuitingen) in 
leven worden gehouden. Meer biodiversiteit in de vorm van oude 
en nieuwe robuuste groenterassen en omschakelen naar meerja-
rige, eetbare planten is gewenst. Innovatie in voedselbereiding, 
waarbij specerijen een belangrijke rol kunnen spelen om de smaak 
aantrekkelijk te maken, is broodnodig. Zeker nu zetmeelproduc-
ten als brood steeds meer verguisd worden als betrokken zijnde 
bij auto-immuunziektes en obesitas.

Hoe staat het met de diversiteit in de (Nederlandse) fytothera-
pie? Op cultureel gebied is het aanbod flink verrijkt: naast de 
traditionele Europese fytotherapie worden Chinese (TCG-) krui-
den, Indiase (vooral Ayurveda-) recepten en zelfs therapieën van 
Zuid-Amerikaanse sjamanen volop aangeboden. Hier en daar rij-
zen terecht vragen over kwaliteit, effectiviteit en veiligheid, maar 
qua diversiteit zou je zeggen: so far so good. De Chinese en Indiase 
farmacopees kennen honderden kruidenbereidingen en er komt 
over de afzonderlijke kruiden steeds meer wetenschappelijke en 
ervaringskennis beschikbaar.

Direct na de uitvinding van de boekdrukkunst in Europa werden 
verschillende belangrijke kruidenboeken gedrukt. Ze beschreven 
honderden geneeskruiden, bijvoorbeeld Fuchs met 344 planten 
en Dodoens met 1340 planten. Veel informatie hadden ze overge-

Tedje van Asseldonk is bio-
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kruidenteler, lid van de 
redactie van dit tijdschrift 
en was van 1999-2015 
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persoonlijke titel. 
Reacties naar: 
asseldonk@ethobotany.nl.

nomen uit het handschrift van de bekende Griekse arts/botanicus 
Dioscorides (circa vijftig jaar na Christus), dat zo’n zeshonderd in 
de oudheid veel gebruikte medicinale planten beschreef. Later 
volgden farmacopees deze kruidenboeken op. 

Na de opkomst van de chemische geneesmiddelen in de twintig-
ste eeuw verdwenen veel kruiden uit de Europese farmacopees. 
De British Herbal Pharmacopeia beschrijft toch nog 169 plantaar-
dige grondstoffen. De laatste decennia werden aan de Europese 
farmacopee een kleine vijftig Chinese kruiden toegevoegd. De 
Chinese farmacopee beschrijft circa 2600 kruidenbereidingen, 
naast eenzelfde aantal chemische bereidingen [4]. De Ayurvedic 
Pharmacopoeia of India heeft monografieën over 514 medicinale 
planten en een bijna even groot aantal complexe bereidingen [5]. 

Op dit moment heeft de EMA* zo’n 160 monografieën over krui-
den opgesteld. Per 1 januari 2017 waren er bij de EMA 2522 krui-
dengeneesmiddelen geregistreerd. Dat klinkt goed, maar het 
merendeel van de registraties betreft hetzelfde handjevol plan-
tensoorten. Bij kruidenpreparaten in de Warenwet zie je dezelfde 
tendens. In Italië is de lijst met toegelaten botanicals van ruim 1200 
gekrompen tot de BelFrIt-lijst van circa 1000 soorten. Dat klinkt 
nog altijd heel divers, maar lang niet al deze soorten zijn daadwer-
kelijk beschikbaar in de handel, doordat kleine kruidentelers met 
een grote variëteit in traditionele en lokale producten vanwege 
de alsmaar groeiende kwaliteitseisen van de markt verdwijnen. 
Zij worden verdrongen door grote firma’s die wel de vereiste labo-
ratoriumfaciliteiten hebben. Die laatste storten zich allemaal op 
enkele populaire kruiden bij chronische klachten (zoals Harpago-
phytum-, Hypericum- en Valeriana-soorten) en dit gaat ten koste 
van de diversiteit: het bredere traditionele kruidenassortiment en 
de daarbij behorende kennis gaan verloren. 

Wie z(w)aait hiervoor eens de regenboogvlag? 

* EMA: European Medicines Agency, de Europese overheidsorganisatie die registraties 
(handelsvergunningen) afgeeft voor geneesmiddelen.
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Nature 2018;563:109-112. [4] The Pharmacopoeia of the People’s Republic of China; 2015; 
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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 
Het bestuur werkt hard om de presentatie van de NVF te verbete-
ren. Dat doet ze naar de leden door bijvoorbeeld de NVF-nieuws-
brief met actualiteiten te versturen. De leden hebben er dit jaar 
inmiddels meerdere gehad. Het bestuur is benieuwd wat u ervan 
vindt. U kunt uw feedback sturen naar het secretariaat (nvf@fyto.nl). 

Ook de website houden we bij met onder andere de nieuwsrubrie-
ken, agenda en informatie voor leden op het besloten gedeelte 
van de website. Ondertussen is de werkgroep Infofyto bezig om 
de informatie voor consumenten op infofyto.nl te actualiseren. 
Dat is nodig, omdat steeds meer consumenten op zoek zijn naar 
betrouwbare informatie over plantaardige producten en genees-
middelen in Nederland. Zoals ik in mijn vorige rubriek heb duide-
lijk gemaakt, is er aantoonbaar meer behoefte aan kennis op dit 
gebied. De NVF wil daar graag een belangrijke rol in spelen. Dat 
betekent actief beleid op het gebied van public relations. Daarom 
zou het het bestuur goed uitkomen als leden met affiniteit voor PR 
en ervaring op dit gebied een handje kunnen helpen. Tot nu toe 
zijn het de bestuursleden zelf die in samenwerking met de web-
master deze activiteiten opzetten en uitvoeren. Het zou echter 
mooi zijn als we hier ook een commissie of werkgroep voor kun-
nen installeren. 

Vanwege de huidige coronacrisis zijn alle evenementen en con-
gressen geannuleerd. Zo ook het Tetranationaal Congres Fyto-
therapie in Zürich. Oorspronkelijk zou dat van 10-12 juni dit jaar 
plaatsvinden. Dat is nu in overleg met de andere deelnemende 
zusterverenigingen verplaatst naar 2022. Dat heeft tot gevolg dat 
het Tetranationaal Congres in Nederland verplaatst wordt naar 
2024. Voor het bestuur is dit een tegenvaller, want we hadden 
gehoopt in 2022 met dit congres de fytotherapie in Nederland 
te kunnen promoten. We zullen dus nog even geduld moeten 
hebben. 

Jammer genoeg kwam er door COVID-19 nog een tegenvaller. Op 
de agenda stond de MAP-Expo op 7 en 8 oktober 2020. Dit keer 
in Nieuwegein met de nieuwe opzet Van zaadje naar product. Het 
leek het bestuur goed om daar als NVF vertegenwoordigd te zijn, 
omdat de vereniging ook in deze keten thuis hoort. Het bestuur 
kreeg in juli echter te horen dat het er dit jaar niet in zit vanwege 
een te hoog financieel risico. Wellicht dat de expo in 2021 wel 
mogelijk is. 

Een hartelijke groet uit het bestuur,
Gerben Hoogsteen, 
NVF-voorzitter 

Reacties naar: gerbenhoogsteen@gmail.com



IJzer Bisglycinaat
Complex

Vitamine C bevordert de opname 
van ijzer en verhoogt daarmee het 
ijzergehalte in ons bloed.

Koper ondersteunt het 
ijzertransport in ons lichaam.

Vitamine A en vitamine B2 
bevorderden de beschikbaarheid 
van ijzer uit lichaamsvoorraden.

IJzer Bisglycinaat 
Complex

Biologisch beschikbare vorm ijzer

Met koper, om verlaagde koperstatus te voorkomen

Onderbouwde cofactoren, ter ondersteuning van ijzermetabolisme

Om de dag suppleren voorkomt maag- en darmongemakken

Baanbrekend gebruiksadvies zorgt tevens voor betere ijzeropname











Vitakruid.nl

Met alle noodzakelijke cofactoren.
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Wees
“EYE WISE”

Een unieke één-per-dag formule 
met alle voordelen van de combinatie 

van ingrediënten als Luteïne, 
Zeaxanthine, Omega 3, 

Vitamine B12 en Vitamine D3

✓ 20mg natuurlijke, zuivere luteïne in 
vrije vorm

✓ 356 Omega 3, inclusief 250mg DHA 
voor het behoud van gezonde ogen 
en een normaal gezichtsvermogen

✓ Vitamine D draagt bij aan het 
proces van cel vernieuwing 

en ondersteunt de afweer van 
het lichaam

✓ Met Vitamine B12 met positieve 
invloed op het immuunsysteem 

en Zeaxanthine

Eyewise Omega 3: 
belangrijk bij behoud van gezonde ogen

Talrijke onderzoeken tonen aan dat omega-3-
vetzuren ook bijzonder belangrijk kunnen zijn bij 
het behoud van gezonde ogen, vooral naarmate 

we ouder worden. Lamberts heeft 356mg omega 
3 vetzuren per capsule bijgevoegd, inclusief 

250mg DHA, wat bijdraagt tot het behoud van 
een normaal gezichtsvermogen. Bovendien is de 
zuivere visolie die we gebruiken, gecertifi ceerd van 

duurzame visserij.

Ook verkrijgbaar

www.lamberts.nl
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