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Biosana westerse fytotherapie assortiment 
exclusief voor behandelaars

Natuurlijk en traditioneel!  U kunt het gehele assortiment van Biosana 

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

•	 Albi biosana

•	 Biogriep biosana

•	 Biovisca biosana

•	 Biovita biosana

•	 Cassia biosana

•	 Cholex biosana

•	 Consiva biosana

•	 Farmon biosana 

•	 Madar biosana

•	 Menthal biosana

•	 Nerva biosana

•	 Phocal biosana

•	 Rubinia biosana

•	 Toxal biosana

•	 Toxal forte biosana

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

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

Toxal forte 
Biosana 

180 tabletten

farmacie op maat 

®

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

* dit is de behandelaarsprijs incl. 9% btw

binnenkort verkrijgbaar met 
ons vernieuwde etiket!
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kwaliteitsgarantie sinds 1982

gluten-, lactose- en suikervrij!
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NVF-NIEUWS 
Het voelt als een voorrecht om voor iedere uitgave van ons tijd-
schrift verslag te doen van de activiteiten van het bestuur en de 
lopende ontwikkelingen. Wel is het zo dat het bestuur met deze 
rubriek geen actueel nieuws kan brengen en dus achter de feiten 
aan kan lopen. Het bestuur heeft dat willen ondervangen door 
te starten met de nieuwsbrief naar de leden. Daarin staat actuele 
informatie over onze vereniging. Het streven is om deze nieuws-
brief na iedere bestuursvergadering voor de leden te maken. 

Op 20 september jongstleden was ik uitgenodigd op het congres 
van de Duitse artsenvereniging ZAEN om een presentatie te ver-
zorgen over fytotherapie in Nederland. Dat kon doorgang vinden 
met behulp van strakke preventieve coronamaatregelen en een 
beperkte bezetting. Dit was leuk om te doen (en ook spannend 
door het Duits). Bij de voorbereiding stond ik automatisch stil 
bij de positie van fytotherapie in ons land. Duidelijk is dat er veel 
werk aan de winkel is. 

Zo verscheen er eind augustus een artikel van twee RIVM-mede-
werkers en een CBG-medewerker in het Pharmaceutisch Week-
blad over kruidenproducten. De auteurs stellen daarin dat hulp-
verleners altijd actief naar het gebruik van kruidenproducten door 
hun patiënten moeten vragen, omdat patiënten zich niet altijd 
bewust zijn van de mogelijke gezondheidsrisico’s. Ik heb als voor-
zitter een reactie op dit artikel geschreven. Dat stond medio sep-
tember online op de website van het Pharmaceutisch Weekblad. 
De strekking van mijn betoog was dat de hulpverleners dan wel 
moeten weten hoe ze de antwoorden van patiënten op hun vraag 
naar kruidenproducten moeten interpreteren. Ik vermoed echter 
dat de meeste hulpverleners in Nederland hierin onvoldoende 
deskundig zijn. Indien mijn vermoedens kloppen zal de conse-
quentie zijn dat hulpverleners hierin moeten worden geschoold. 
Wellicht een mooie rol voor de NVF. 

Daarnaast hebben Tedje van Asseldonk en ik op 3 september de 
NVF vertegenwoordigd op de ROW/DGL-vergadering van het 
ministerie van VWS. Een nuttige vergadering, waarin we wer-
den bijgepraat over de Europese ontwikkelingen op gebied van 
hydroxyanthraceenderivaten, monacolines in rode gist rijst en 
CBD-olie. Tot slot stond de aanpak van voedingssupplementen 
met een notificatiesysteem op de agenda. Tedje en ik hebben toen 
gepleit voor een expertcommissie (naar voorbeeld van België) om 
het ministerie hierin bij te staan. De NVF is beschikbaar om daar 
een bijdrage aan de leveren. 

Vernieuwing, voorlichting, actualiteit en PR voor de fytotherapie. 
Met de beschikbare middelen werkt het NVF-bestuur er hard aan. 
Laten we er daarom in 2021 een mooi NVF-jaar van maken.

GERBEN HOOGSTEEN
NVF-VOORZITTER

Reacties naar: gerbenhoogsteen@gmail.com

OOK LID WORDEN?

Kijk op fyto.nl/lid-worden om de voordelen van 
NVF-lidmaatschap te ontdekken.
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TEN GELEIDE
Het zal u niet zijn ontgaan dat het Nederlands 
Tijdschrift voor Fytotherapie in een nieuw en fris 
jasje is gestoken. Vanuit de redactie en het bestuur 
was er de wens om ons tijdschrift te modernise-
ren en de leesbaarheid verder te verbeteren. We 
hopen dat het nieuwe ontwerp u aanspreekt.

In deze laatste editie van het jaar leest u in 
verschillende artikelen over gefermenteerde 
voedingsmiddelen en gefermenteerd planten-
materiaal, afkomstig van medicinale planten 
of van agrarische reststromen. Wuyts gaat in 
op de gezondheidseffecten van gefermenteerde 
voeding. Gefermenteerde voeding bevat minder 
antinutriënten, heeft een hogere voedingswaarde 
en kan het immuunsysteem moduleren. Tijdens 
een fermentatie kunnen er door de aanwezige 
micro-organismen echter ook ongunstige metabo-
lieten gevormd worden die gezondheidsklachten 
kunnen veroorzaken. Een goede startercultuur is 
daarom essentieel. 

In de WHO guidelines on good herbal processing 
practices for herbal medicines is fermentatie van 

medicinale planten opgenomen 
als bewerkingsstap. Het doel 

hiervan is het verbeteren van de 
kwaliteit, preventie van aantas-
ting door schimmels of andere 
micro-organismen, het detoxifice-
ren van toxische componenten, het 
verminderen van bijwerkingen 
of het verhogen van de therapeu-
tische werkzaamheid [1].

Daarnaast kan fermentatie van plantenmateriaal 
worden toegepast om het extractierendement 
te verbeteren, zoals te lezen is in de bijdrage 
van Raes. Fermentatie van (medicinale) planten 
kan ook tot nieuwe verbindingen leiden, die bij-
voorbeeld een activiteit blijken te bezitten tegen 
multidrug-resistente pathogenen of bepaalde 
kankertypen. Momenteel is dat nog in onderzoek.

Het gecontroleerd fermenteren van een com-
plexe plantenmatrix, waarbij gestuurd wordt op 
verhoging van het gehalte aan goed opneembare 
bioactieve stoffen is nog niet zo eenvoudig. Het 
interview van De Munck-Khoe met Verplaetse 
en Verlinden laat zien dat dit veel research, 
ervaring en uitproberen vergt: een combinatie 
van ambacht, wetenschap en technologie. Het 
ambachtelijke karakter van fermenteren van 
kruidenpreparaten komt goed naar voren in de 
bijdrage van Peters, waarin de toepassing van fer-
mentatie binnen de ayurveda wordt besproken.

Verder hebben we zoals gebruikelijk de column 
van Van Asseldonk, waarin zij een betoog houdt 
over biohacking, en een interview met NVF-lid 
Esther van Dorst door Van Hoof.

We wensen u veel leesplezier en kijken uit naar 
uw reactie.

LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE 
EN CINDY DE WAARD

[1] Annex 1. WHO guidelines on good herbal processing practices for 
herbal medicines. www.who.int/traditional-complementary-integra-
tive-medicine/publications/trs1010_annex1.pdf?ua=1

Gefermenteerde groenten 
Foto: kpnifoodie.com
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GEFERMENTEERDE VOEDING, 
(ON)GUNSTIG VOOR DE GEZONDHEID?

In een fermentatieproces zetten micro-or-
ganismen zoals bacteriën en schimmels 
een rauw voedingsproduct om tot een 
nieuw product met een andere smaak en 
andere eigenschappen. Bekende voor-
beelden zijn alcoholische dranken zoals 
bier en wijn, melkgebaseerde producten 
zoals kaas en yoghurt en groentefermen-
taties zoals kimchi en zuurkool. Maar de 
diversiteit aan gefermenteerde produc-
ten reikt veel verder dan dat. Zo worden 
in de Filipijnen mosterdbladeren gefer-
menteerd tot Burong Mustasa [1], wordt de 
Ethiopische banaan (Ensete ventricosum) 
in Ethiopië gefermenteerd tot Kocho [2] en 
fermenteren Peruvianen aardappelen tot 
Tocosh [3]. En het lijstje is eindeloos. 

De diversiteit aan micro-organismen die 
verantwoordelijk zijn voor zulke fermen-
taties is minstens even groot. Er werden 
reeds uit alle drie de biologische domei-
nen (bacteriën, archaea en eukaryoten) 
micro-organismen geïdentificeerd die 
belangrijk zijn in een of ander voedsel-
fermentatieproces [4]. Maar de meest 
voorkomende en bekendste fermenta-
tie-organismen behoren tot de melk-
zuurbacteriën. Deze groep van bacteriën 

bevat onder andere de geslachten Lac-
tococcus, Leuconostoc en lactobacillen. 
Deze zijn recent opgesplitst in 25 klei-
nere geslachten (zie www.lactobacillus.
uantwerpen.be) [5]. Tevens zijn ze goed 
bestudeerd en economisch waardevol 
door hun rol in de voedings- en gezond-
heidsindustrie. Ze worden vaak gebruikt 
als starterculturen voor de productie van 
yoghurt en kaas en als probioticum. 

In de meeste op planten gebaseerde fer-
mentaties spelen die melkzuurbacteriën 
een belangrijke rol. Ze voeden zich met de 
rijkelijk aanwezige koolhydraten en zijn 
zelfs in staat om complexere koolhydra-
ten te metaboliseren. We vonden recent 
bijvoorbeeld een bacterie die werd geïso-
leerd uit een wortelsapfermentatie, Lacti-
plantibacillus mudanjiangensis, die onder 
de juiste condities cellulose kan afbreken 
[6]. De (simpele) koolhydraten worden 
vervolgens omgezet tot melkzuur en CO2, 
af en toe gepaard gaand met de vorming 
van ethanol, azijnzuur of mierenzuur. 
Met deze fermentatieproducten verzu-
ren ze de omgeving, waardoor pathoge-
nen weinig kans krijgen om de boel te 
verzieken.

SANDER WUYTS

Fermenteren is helemaal terug van weggeweest. En terecht, want gefermenteerde voeding is niet 
alleen lekker, de consumptie ervan kan ook gezondheidsvoordelen opleveren. Reden genoeg om de 
microbiologie van gefermenteerde producten volledig uit te spitten. Wat produceren micro-organis-
men eigenlijk tijdens zo’n fermentatieproces en wat voor effect kan dat op onze gezondheid hebben? 

AFBRAAK EN PRODUCTIE 
VAN VOEDINGSSTOFFEN
De aanwezige micro-organismen kun-
nen van belang zijn om ongewenste meta-
bolieten en zogenaamde antinutriënten 
te verwijderen. Zo is fermentatie uiterst 
belangrijk voor het reduceren van de bit-
terheid van cacaobonen [7] en sommige 
olijfsoorten [8]. Ook kunnen bepaalde 
micro-organismen helpen bij het afbre-
ken van fytinezuur, een zuur dat in vele 
granen en groenten voorkomt en dat de 
biobeschikbaarheid van mineralen ver-
mindert door er complexen mee te vor-
men (chelatie). Sommige melkzuurbac-
teriën zijn echter van nature in staat om 
enzymen (fytases) te produceren die het 
fytinezuur kunnen afbreken. Fermenta-
ties met zulke melkzuurbacteriën leiden 
dus tot een grotere hoeveelheid beschik-
bare mineralen dan een niet-gefermen-
teerd product [9,10].

De microben breken dus metabolie-
ten af, maar produceren er zelf ook heel 
wat. Sommige daarvan kunnen zelfs een 
gezondheidsvoordeel opleveren. Er zijn 
bacteriële stammen gevonden die in staat 
zijn om B-vitamines zoals foliumzuur, >>

Fermentatie van cacaobonen. 
Tentoonstelling in de Läderach-

chocoladefabriek in Bilten, 
Zwitzerland. 

Foto: Pakeha
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riboflavine en B12 te produceren uit 
niet-vitamine precursors in bijvoor-
beeld graanfermentaties [8,11]. Andere 
stammen kunnen dan weer neuroactive 
moleculen produceren waaronder gam-
ma-aminoboterzuur (gamma-aminobuty-
ric acid; GABA). GABA is een belangrijke 
neurotransmitter in zoogdieren en wordt 
gelinkt aan een reductie van psychologi-
sche stress, het ontspannen van de spie-
ren en het verlagen van de bloeddruk. 
Verscheidene stammen uit de geslachten 
Streptococcus, Lactococcus en lactobacil-
len die een hoog gehalte aan GABA pro-
duceren, zijn al succesvol gebruikt om 
plantaardige fermentaties uit te voeren 
[10,12,13]. Verder toonde een recente verge-
lijkende studie aan dat mensen die gefer-
menteerde voeding eten een iets andere 
samenstelling van het darmmicrobioom 
hebben. Ook bezitten zij een hogere hoe-
veelheid aan geconjugeerd linolzuur (con-
jugated linoleic acid; CLA) [14]. CLA wordt 
door sommige mensen geconsumeerd als 
supplement omdat het vermoedelijk anti-
carcinogene, anti-obese en antidiabeti-
sche effecten vertoont [15]. Dezelfde effec-
ten kunnen mogelijk worden bereikt door 
consumptie van gefermenteerde voeding 
en zal wellicht verder worden onderzocht.

INVLOED OP HET IMMUUNSYSTEEM
Een andere klasse van microbiële mole-
culen die van belang kunnen zijn voor 
onze gezondheid en die geproduceerd 
worden tijdens fermentatieprocessen, 
zijn de immuunstimulerende molecu-
len. Dit zijn (stamspecifieke) moleculen 
die een immuunrespons in de mens kun-
nen triggeren. Vele daarvan zijn bacte-
riële celwandmoleculen (bijvoorbeeld 
peptidoglycaan, lipoteichonzuur (LTA) 
en glycoproteïnen) die reageren met 
humane receptoren via patroonherken-
ning [4]. Zulke interacties zouden vervol-
gens kunnen leiden tot een breed scala 
aan immuunresponsen. Zo bestaan er tal 
van voorbeelden waarbij deze molecu-
len een respons triggeren van monocyten, 
macrofagen, dendritische cellen, T-cel-
len en B-cellen [16]. Recentelijk werd ook 

D-phenyllactic acid (D-PLA) toegevoegd 
aan het lijstje van immuunstimulerende 
moleculen. Het interessante aan D-PLA is 
dat het in hoge hoeveelheden wordt terug-
gevonden in melkzuurgefermenteerde 
zuurkool en dat die uit zuurkool afkom-
stige D-PLA effectief wordt geabsorbeerd 
in het maag-darmstelsel. Dit D-PLA grijpt 
vervolgens aan op een specifieke receptor, 
HCA3, die enkel bij mensachtigen wordt 
gevonden en niet bij andere zoogdieren 
of niet-mensapen. De specifieke affiniteit 
van D-PLA voor deze unieke receptor doet 
de onderzoekers vermoeden dat het dra-
gen van deze receptor tot een verhoogde 
tolerantie voor melkzuurbacteriën, en 
dus voor gefermenteerde voeding, leidde 
bij chimpansees, gorilla’s en de mens [17].

ONGUNSTIGE METABOLIETEN
Tot slot kunnen micro-organismen tij-
dens een fermentatieproces ook nog 
ongunstige metabolieten produceren. Een 
voorbeeld daarvan zijn biogene amines 
zoals cadaverine, histamine, tyramine 
en putrescine, die ontstaan door decar-
boxylatie van aminozuren. Ze kunnen 
misselijkheid en hoofdpijn veroorzaken 
en in extreme gevallen anafylaxie [18,19]. 
Voor de meeste biogene zijn er echter nog 
niet genoeg data beschikbaar om hun 
toxiciteit correct te kunnen evalueren. 
Daarom heeft het Europees agentschap 
voor voedselveiligheid enkel een maxi-
mumlimiet ingesteld voor de hoeveel-
heid histamine in vis (400 mg/kg). Het 
lijkt echter verstandig om de productie 
van biogene amines te vermijden in gefer-
menteerde producten, niet alleen voor 
onze gezondheid maar ook om organo-
leptische redenen, aangezien deze verbin-
dingen onder andere deels verantwoorde-
lijk zijn voor de onaangename geuren die 
vrijkomen bij het ontbindingsproces van 
lijken. Meestal worden deze biogene ami-
nes aangemaakt door contaminerende 
micro-organismen en is het dus belang-
rijk om die te vermijden, maar ook som-
mige melkzuurbacteriën zijn in staat om 
biogene amines aan te maken tijdens fer-
mentaties [20]. Een goede startercultuur, 

waarbij uitgebreid wordt getest of de aan-
wezige bacteriën niet in staat zijn om bio-
gene amines aan te maken, is daarom 
essentieel. 

We kunnen concluderen dat er al heel 
wat wetenschappelijke literatuur bestaat 
die ons helpt om te begrijpen welke meta-
bolieten door micro-organismen kun-
nen worden afgebroken of aangemaakt 
tijdens een fermentatieproces. Een aan-
tal van die metabolieten zal ook effec-
ten kunnen hebben op onze gezondheid, 
al dan niet voordelig. Het blijkt echter 
dat de productie ervan vaak stamspeci-
fiek is, waardoor het voor veel spontaan 
gefermenteerde producten moeilijk valt 
te voorspellen of ze die ene gezondheids-
bevorderende metaboliet al dan niet pro-
duceren. Het gebruik van goed gedefini-
eerde starterculturen zou soelaas kunnen 
bieden, maar dan blijft het nog steeds de 
vraag of we de impact van het gezond-
heidseffect kunnen evalueren en of elk 
menselijk lichaam daar hetzelfde op rea-
geert. Er zit dus veel potentieel in con-
sumptie van gefermenteerde voeding ter 
bevordering van onze gezondheid, maar 
toekomstig, kritisch onderzoek zal moe-
ten gaan uitwijzen welke gezondheids-
claims onderbouwd kunnen worden en 
welke niet.  

Dr. S. (Sander) Wuyts is postdoctoraal onder-
zoeker aan het Europees Laboratorium voor 
Moleculaire Biologie (EMBL) in Heidelberg, 
Duitsland. Daar ontwikkelt hij computeral-
goritmes voor het analyseren van micro-
biële gemeenschappen zoals het humane 
microbioom. Zijn kennis over fermentatie en 
probiotica verkreeg hij uit zijn doctoraat dat hij 
aan de Universiteit van Antwerpen en de Vrije 
Universiteit Brussel behaalde. 
Reacties naar: sander.wuyts@hotmail.com.

REFERENTIES | Voor NVF-leden beschikbaar 
via fyto.nl/referenties, of op te vragen bij de auteur.

Gefermenteerde groenten 
Foto: goop.com
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ASAVAM EN ARISHTAM 
GEFERMENTEERDE DRANKEN IN DE AYURVEDA

Fermentatie is het omzetten van biologi-
sche materialen met behulp van bacte-
riën, celculturen of schimmels, zowel in 
afwezigheid van zuurstof (anaeroob) als 
in de aanwezigheid van zuurstof (aeroob). 
In de ayurveda kennen we twee ver-
schillende soorten gefermenteerde dran-
ken: arishtam en asavam [1]. Het verschil 
tussen deze twee dranken berust op de 
bereidingswijze.
Aan arishtam wordt, naast de overige 
aanwezige kruiden, een decoctie (afkook-
sel) toegevoegd. Een decoctie is een krui-
denpreparaat waarbij de kruiden worden 
gekookt in water. Het doel hiervan is om 
de oplosbare actieve bestanddelen uit de 
kruiden te krijgen. Dit zijn vaak kruiden 
die hard en houtachtig zijn en een dichte, 
stugge textuur hebben. Een decoctie 
wordt in de ayurveda ook wel kashayam 
genoemd. Verder is de bereidingsproce-
dure bij beide dranken vergelijkbaar. 

BEREIDING VAN ARISHTAM
Over het algemeen wordt bij de productie 
van arishtam een kashayam bereid door 
het langdurig koken van de kruiden in 
water, waarna het mengsel gefilterd wordt. 
Aan deze kashayam wordt een bepaalde 
hoeveelheid rietsuiker, honing of jaggery 
[2] toegevoegd. Jaggery is ongeraffineerde, 
ongecentrifugeerde suiker van het sap 
van de dadelpalm. Het palmsap wordt 
ingekookt tot het begint te karamellise-
ren. De kleur varieert van licht goudgeel 
tot donkerbruin. Jaggery bestaat voorna-
melijk uit sacharose (en in mindere mate 
glucose), fructose, vocht en allerlei rest-
producten zoals asdeeltjes, dadelpalmve-
zels en mineralen. Het smaakt een beetje 
naar lichte borstplaat. Hieraan worden de 
bloemen van de dhataki (Woodfordia fru-
ticosa) toegevoegd om de fermentatie in 
gang te zetten. Wat deze bloem precies 
doet om de fermentatie in gang te zetten 

CORNELIS PETERS

Asavam en arishtam zijn belangrijke therapeutische formuleringen in de ayurveda.  Door een fermen-
tatieproces bevatten ze natuurlijk ontstane alcohol. Deze alcohol fungeert als een medium waarin de 
bioactieve ingrediënten zijn opgelost. Over het algemeen bevatten asavams en arishtams tussen de 
5 en 10% alcohol. Alhoewel deze beide ayurvedische formuleringen alcohol bevatten, worden ze veilig 
geacht om als medicijn te gebruiken. 

is onduidelijk. In een microbiologisch 
onderzoek uit 2019 werd aangetoond dat 
de bloemen van de dhataki een onbepaald 
aantal gistcelkolonies bevatten die de fer-
mentatie in gang zetten [3]. In een ander 
onderzoek uit 1993 werd geconcludeerd 
dat de invertaseactiviteit die door dhata-
kibloemen wordt tentoongesteld de oor-
zaak kan zijn van dit effect [4]. Invertase 
is een enzym dat de hydrolyse (afbraak) 
van sacharose (tafelsuiker) naar fructose 
en glucose katalyseert. De naam van de 
kruiden die in de bereiding gebruikt wor-
den, geeft aan om welke arishtam het gaat.

INGREDIËNTEN VAN ARISHTAM
Aan arishtam worden kruiden zoals 
peper, lange peper, kruidnagel en kaneel 
toegevoegd. Het mengsel wordt in een 
aardewerken vat gedaan en onder een 
laag granen gesloten gehouden in een 
ruimte waar de temperatuur rond de 35°C 
ligt. Gedurende deze tijd wordt de sacha-
rose uit de jaggery omgezet in alcohol met 
behulp van de dhatakibloemen. 
Terwijl de natuurlijke alcoholproductie 
plaatsvindt, worden de wateroplosbare 
werkzame stoffen in de kashayam opge-
lost en komen inhoudsstoffen van de ove-
rige kruiden vrij in het alcoholmedium. 
Na een periode van een maand wordt het 
extract uit het vat gehaald en opgeslagen 
in flessen voor gebruik. In veel gevallen 
wordt het restant van de vorige arishtam 
gebruikt als starter om de gisting te indu-
ceren voor de volgende batch. Dit wordt 
ook wel sura beeja genoemd.

Traditionele bereiding van jaggery 
in India. Suiker van het sap van de 

dadelpalm wordt ingekookt tot het 
begint te karamelliseren. Hieraan 

wordt de bloem van de dhataki 
(Woodfordia fruticosa) toegevoegd 

om de fermentatie in gang te zetten.
Foto: Accesscrawl
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Dhataki (Woodfordia fruticosa) 
wordt toegevoegd aan het inge-
kookte sap van de dadelpalm om 
gisting op gang te brengen. Hoe dit 
precies gebeurt, is nog onduidelijk. 
Foto: Ro

VOORBEELDEN VAN ARISHTAM
Dasamoolarishtam wordt gebruikt bij 
de behandeling van verkoudheid en hoest 
in het algemeen, en bloedarmoede bij 
vrouwen die net bevallen zijn. Ook wordt 
deze arishtam ingezet bij vrouwelijke 
onvruchtbaarheid. In deze arishtam kun-
nen wel tachtig verschillende soorten krui-
den zitten. 
Draksharishtam wordt gebruikt bij 
verkoudheid, hoest, astma, keelontste-
king en darmstoornissen. Het belangrijk-
ste bestanddeel van deze formulering is 
druivensap.

Saraswatarishtam wordt gebruikt om 
het geheugen, de concentratie en de immu-
niteit te verbeteren. Het werkt ook als toni-
cum voor het hart. In deze drank zitten 
Bacopa monnieri, Asparagus racemosus, 
Pueraria tuberosa, Terminalia chebula, 
Chrysopogon zizanioides, Zingiber officinale, 
Foeniculum vulgaris, Woodfordia fruticosa, 
Vitex negundo, Piper longum, Operculina 
turpethum, Syzygium aromaticum, Acorus 
calamus, Withania somnifera, Terminalia 
bellirica, Tinospora sinensis, Elettaria car-
damomum, Embelia ribes, Cinnamomum spp. 
en bladgoud.

Amritarishtam wordt gebruikt bij de 
behandeling van koorts. Het belangrijkste 
bestanddeel van deze arishtam is guduchi 
(Tinospora sinensis). 

Arjunarishtam wordt gebruikt bij 
hartaandoeningen, kou en hoesten. Het 
belangrijkste kruid van deze arishtam is 
Terminalia arjuna. 

Ashokarishtam wordt gebruikt in zware 
periodes, bij koorts, bloedingsstoornissen 
en bloedende aambeien. Ashoka (Araca 
indica) is hiervan het hoofdbestanddeel.

BEREIDING VAN ASAVAM
Bij asavam worden de kruiden gemengd 
met water. Het wordt dus niet zoals bij 
aristhams in een decoctie aangeboden. 
De rest van de bereiding is hetzelfde als 
bij arishtam.
Voorbeelden van asavam zijn lohasavam, 
dat wordt gebruikt bij bloedarmoede,  
malabsorptiesyndroom, prikkelbaredarm-
syndroom en anorexia, en ushirasavam, 
dat wordt gebruikt bij bloedingsstoornis-
sen, bloedarmoede, urinewegaandoenin-
gen en darmwormen.

DOSERING
We moeten altijd de veiligheid van pro-
ducten voor ogen houden: of het nu krui-
denmengsels zijn of zuivere medicatie, de 
juiste dosering is heel belangrijk. De klas-
sieke teksten schrijven tussen de 50 en 
100 ml per dag voor van zowel arishtam 
als asavam. Dit wordt in een keer voor de 
hoofdmaaltijd ingenomen. In India is dit 
de lunch. Bij mensen die heel zwak zijn 
of bij kinderen wordt doorgaans 4 of 5 ml 
per keer gegeven, verdund met dezelfde 
hoeveelheid water. Dit krijgen ze dan 
maximaal 2 tot 3 keer per dag. 

VOORDELEN
De houdbaarheid van zowel arishtam 
als asavam kan oplopen tot wel tien jaar 
[5]. Terwijl andere vormen van kruiden-
medicijnen vaak niet zo’n lange houd-
baarheid hebben, is dit dus wel het 
geval bij deze gefermenteerde dranken. 
De kleur, consistentie, aroma en smaak 
van deze dranken worden doorgaans 
door patiënten erg gewaardeerd. Ik herin-
ner me nog uit mijn jeugd dat Pleegzuster 
Bloedwijn ook zo’n heerlijke drank was. 
Toen ik voor het eerst een arishtam kreeg, 
moest ik daaraan denken. In de jaren zes-
tig en zeventig van de vorige eeuw werd 
Pleegzuster Bloedwijn door huisartsen 
voorgeschreven voor mensen met een 
lage hemoglobinewaarde. Deze ‘medici-
nale’ rode wijn was versterkt met ijzer-
verbindingen, calciumglycerofosfaat en 
ginseng en was volgens het Nederlandse 
bedrijf Chefaro effectief tegen allerlei 
kwaaltjes. Ook de kraamvrouw kreeg in 
die tijd Pleegzuster Bloedwijn om aan te 
sterken. Tegenwoordig valt dit product 
niet meer onder de geneesmiddelen.

PRODUCTIE-
VOORZORGSMAATREGELEN
In het Europa Ayurveda Centrum volgen wij 
de traditionele manier van bereiding. Dat 
betekent dat wij geen stalen pannen of kunst-
stof potten gebruiken, maar uitsluitend aar-
dewerken, houten of porseleinen potten. Ook 
het gebruik van bakkersgist is uit den boze. 
Uitsluitend het gebruik van dhatakibloe-
men als fermentatiemiddel is toegestaan.
In ons centrum maken we jaarlijks draks-
harishtam van onze eigen versgeplukte 
druiven. Het recept [6] dat wij gebruiken 
is 2,4 kg druiven in 49,152 liter kashayam. 
Dat koken we in tot 12,288 liter. We filte-
ren dit en voegen dan 9,6 kg jaggery toe, 48 
gram kaneel, 48 gram poeder van het blad 
van de kaneelboom en 48 gram Indische 
rozenkastanje (Mesua ferrea). We mengen 
alles goed door elkaar en gieten dit in aar-
dewerken potten. De pot zelf sluiten we 
met een katoenen doek waarop het aar-
dewerken deksel komt. Daarna wordt de 

pot in een hoek van de tempel geplaatst, 
waarna we alles overgieten met granen en 
de temperatuur op 35 graden zetten. Na 
een maand scheppen we de granen weg en 
is de vloeistof in een arishtam veranderd. 
Het is interessant om te bedenken dat dit al 
duizenden jaren precies zo gedaan wordt 
en wij dit in Witharen op dezelfde manier 
voortzetten. 
Draksharishtam wordt gebruikt bij aan-
doeningen van de luchtwegen zoals ver-
koudheid, hoest, COPD en verwondin-
gen aan de borst. Daarnaast stimuleert 
deze drank de spijsvertering en bevor-
dert het de stoelgang. Draksharishtam 
helpt ook bij darmreiniging en is bijzon-
der nuttig in het verlichten van gastritis en 
hyperaciditeit. Het wordt ook gebruikt bij 
de behandeling van huidziekten van Pit-
ta-oorsprong, zoals eczeem en psoriasis. 
Zo speelt het oeroude proces van fermentatie 
dus ook een belangrijke rol in de ayurveda. 

C.J.M. (Cornelis) Peters is directeur van het Europa 
Ayurveda Centrum te Witharen. Peters is ayurve-
dageneeskundige en werd opgeleid aan de Inter-
national Open University for Traditional Ayurveda, 
Siddha, Tribal Art and Medicines, en het Govern-
ment Ayurveda College in Thiruvananthapuram, 
India South. Reacties naar: cornelis@ayu.nl.
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veda: Its present implications. Front Life Sci. 2015;8(4):324-331. 
[2] Chaudhary A. et al. A progressive review of Sandhana 
kalpana (biomedical fermentation): An advanced innova-
tive dosage form of Ayurveda. Ayu. 2011;32(3):408-417. [3] 
Mallya S. et al. Relevance of Dhataki flowers in fermentation 
procedure,  pharmaceutico-analytical and microbiologi-
cal study. J Nat Ayurvedic Med. 2019;3(4):000207. [4] Kroes 
BH. et al. Fermentation in traditional medicine: the impact 
of Woodfordia fruticosa flowers on the immunomodula-
tory activity, and the alcohol and sugar contents of Nimba 
arishta. J Ethnopharmacol. 1993;40(2):117-125. [5] Sha-
rangdhara Samhita Madhyam Khand 10/3. English transla-
tion by K.R. Murthy. Reprint edition. Varanasi: Chaukhamba 
Orientalia; 2012. [6] Bhaishajya Ratnavali of Govinda Dasji. 
Chaudhary AK, Kanjiv L. 1st ed. Vol. 3. Varanasi: Chaukhamba 
Sanskrit Sansthan; 2006; P.100. 54:365-370.

Het maken van arishtam waarbij de 
ingrediënten een maand staan te 
fermenteren in terracotta potten.

 Foto: Cornelis Peters
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ANTIOXIDATIEVE EIGENSCHAPPEN 
VAN KOMBUCHA 

Gerijpte kombucha
Foto: Mgarten
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CINDY DE WAARD 

Kombucha is een traditionele drank die verkregen wordt 
door de fermentatie van zwarte of groene thee met suiker. 
Fermentatie vindt plaats door een symbiotisch consortium 
van acetaatbacteriën, gisten en een kleine hoeveelheid 
lactobacillen. De micro-organismen bevinden zich in een 
matrix van cellulose dat geproduceerd wordt door de ace-
taatbacteriën en op het oppervlak van het fermentaat drijft. 
Het eindproduct bevat onder andere organische zuren 
(acetaat en glucuronzuur) en vitaminen en polyfenolen 
afkomstig uit de gebruikte thee. De precieze samenstelling 
en mogelijke gezondheidseffecten zijn afhankelijk van een 
scala aan factoren, waaronder fermentatietijd, tempe-
ratuur, sucroseconcentratie en de samenstelling van de 
micro-organismen. De concentratie polyfenolen, en daar-
door de antioxidatieve eigenschappen, is mede afhankelijk 
van de gebruikte thee. De soort, het seizoen, de leeftijd van 
de bladeren en de bodemkwaliteit beïnvloeden allemaal de 
polyfenolensamenstelling van de gebruikte thee en daarmee 
dus ook het eindresultaat van een kombuchafermentaat [1].
Verschillende theevariëteiten kunnen worden gebruikt bij 
de productie van kombucha, zoals witte, groene, zwarte, 
oolong-, pu-erh- en rooibosthee. Onderzoek laat zien dat 
de antioxidantcapaciteit van alle soorten thee toeneemt na 
fermentatie [1,2], maar dat kombucha van groene thee de 
hoogste concentratie antioxidanten bevat [2]. Ook de biolo-
gische beschikbaarheid van de antioxidanten is het hoogst 

bij gebruik van groene thee [2]. Gebruik van rooibos leverde 
een lagere antioxidantcapaciteit. Vermoedelijk doordat 
rooibos slechts weinig catechinen bevat. Daarentegen 
bevat rooiboskombucha wel onder andere de antioxidatieve 
flavonoïden rutin, quercetin en luteolin [1]. Kombucha van 
rooibos bevat daarnaast relatief weinig alcohol en acetaat, 
terwijl de concentratie van het gunstige glucuronzuur nage-
noeg hetzelfde blijft [1]. Ondanks dat groene thee veruit de 
hoogste antioxidatieve capaciteit heeft, kan  gebruik van 
rooibos overwogen worden wanneer een relatief lage con-
centratie alcohol en acetaat meer gewenst is. Naar de 
precieze mogelijke gezondheidseffecten zal echter veel meer 
onderzoek gedaan moeten worden.

REFERENTIES | [1] Gaggìa F. et al. Kombucha beverage from green, black and rooibos 
teas: A comparative study looking at microbiology, chemistry and antioxidant activity. 
Nutrients 2019;11(1):1-22. [2] Degirmencioglu N. et al. Impact of tea leaves on antioxidant 
properties and bioaccessibility of kombucha. J Food Sci Tech 2020;  doi.org/10.1007/
s13197-020-04741-7
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GECONTROLEERDE FERMENTATIE 
COMBINATIE VAN AMBACHT, WETENSCHAP 
EN TECHNOLOGIE 
LAN KIAUW DE MUNCK-KHOE

In het Belgische dorp Diegem, gelegen in de Brusselse Rand, is het twee jaar geleden opgerichte 
bedrijf Fermedics gevestigd. Fermedics specialiseert zich in het fermenteren van medicinale planten. 
Oprichter van het bedrijf dr. Jef Verplaetse is biochemicus. Co-CEO Reinhard Verlinden heeft een ach-
tergrond in de voedingssupplementenbranche. Zij beantwoorden een aantal vragen van de redactie.

Hoe zijn jullie in deze branche 
terechtgekomen?
‘Wij hebben ruime ervaring met de markt 
van voedingssupplementen. De markt 
van de grondstoffen sluit hier goed bij 
aan.’ Verlinden, een nutritionist, heeft 
jarenlang zijn eigen bedrijf gehad in voe-
dingssupplementen. ‘Dit is natuurlijk wel 
iets geheel anders dan de productie van 
gefermenteerde grondstoffen, maar deze 
branche was mij niet onbekend.’
Verplaetse heeft als biochemicus de des-
kundigheid om de processen van fermen-
tatie goed te begrijpen en bij te sturen. Hij 
is ook een specialist van het microbioom. 
‘Het ontwikkelen van gefermenteerde 
grondstoffen was een hele uitdaging. 
Vooraf wisten we niet of dit zou lukken. Er 
heeft veel onderzoek plaatsgevonden en 
we hebben heel wat getest in verschillende 
laboratoria. Het eerste jaar na de oprich-
ting van ons bedrijf hebben we onze focus 
volledig gelegd op R&D. We moesten kij-
ken of fermentatie van planten wel een 
haalbare kaart was, omdat heel wat plan-
ten actieve stoffen bevatten met bacterio-
statische eigenschappen en dus moeilijk 
te fermenteren zijn. Het is dus een zeer 
gespecialiseerde tak binnen de microbiële 
fermentatietechnologie.’

Waarom fermentatie? Wat zijn de 
voordelen?
‘Door fermentatie worden diverse secun-
daire plantenmetabolieten in hun biolo-
gisch actieve vorm omgezet – bijvoorbeeld 
de omzetting van flavonoïdglycosiden 
in hun aglyconen – en wordt de biologi-
sche beschikbaarheid van verschillende 
plantenbestanddelen verhoogd. Mine-
ralen worden beter biologisch beschik-
baar. Andere voordelen zijn de vorming 
van nieuwe, kleinere en unieke metabo-
lieten en de verhoging van het gehalte 
aan vitamines. Polyfenolen bijvoorbeeld 
zijn meestal vrij grote moleculen die als 

antioxidant kunnen optreden. In kleine 
stukjes geknipt zijn ze vaak bioactiever.
Verder kan fermentatie toegepast wor-
den voor de eliminatie van antinutriën-
ten zoals fytinezuur en lectines, voor het 
wegfermenteren van suikers die worden 
omgezet in CO2, en voor de omzetting van 
vezels in microvezels. Het voordeel van 
het opsplitsen van voedingsvezels in klei-
nere stukken is dat deze het microbioom 
niet zo verstoren. De enzymen van de bac-
teriën kunnen hier zeer snel mee overweg 
omdat deze enzymen meer aangrijpen 
op specifieke uiteinden van moleculen. 
Die zijn meer aanwezig in de microve-
zels. Microvezels worden snel omgezet 
naar korteketenvetzuren die een energie-
bron zijn voor de epitheelcellen van de 
darmwand.’

Welke kennis is er nodig?
‘Fermentatie is een bekende technologie. 
De mogelijkheden, maar dus ook de com-
plexiteit, zijn zeer groot. Omdat het fer-
menteren een natuurlijk proces is, is er 
ook heel wat ervaring nodig. Die hebben 

we gevonden bij verschillende partners 
binnen en buiten Europa.’

“BACTERIOSTATISCHE 
EIGENSCHAPPEN VAN 

PLANTEN KUNNEN 
FERMENTATIE 
BELEMMEREN” 

Wat zijn de stappen in het 
fermentatieproces?
‘Wij vertrekken meestal vanuit goed gese-
lecteerde grondstoffen die geen extractie of 
concentratie ondergaan hebben. Het idee is 
om de hele plantmatrix zoveel mogelijk te 
respecteren. Om onze doelstelling te beha-
len gaan we tot vier fermentatiestappen.’ >>

Fermedics fermentatielab. Hightech apparatuur voor gecontroleerde fermentatie.
Foto: Fermedics
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Figuur 1 toont een schematische weergave 
van deze vierstaps fermentatietechniek.
‘In de natuur gebeurt fermentatie altijd 
door een verzameling van micro-orga-
nismen. Hierdoor ontstaat er competitie 
en is de uitkomst niet altijd voorspelbaar. 
Wij gebruiken de micro-organismen 
afzonderlijk in de verschillende stap-
pen, of we gebruiken niet-concurrerende 
stammen die dan het te bereiken resul-
taat kunnen bieden.
Wij werken met zogenaamde submer-
ged fermentatietechnologie, dat wil 
zeggen dat de fermentatie plaatsvindt 
ondergedompeld in een vloeibaar voe-
dingsmedium. Met de biotransformatie-
technologie bereiken we een specifieke 
omzetting van secundaire plantenstof-
fen in hun bioactieve vorm via doelge-
richte probiotica.
Behalve ruw materiaal gebruiken we ook 
een laaggestandaardiseerd extract. We 
gebruiken nooit hooggestandaardiseerde 
extracten vanwege de incompatibiliteit 
met bepaalde micro-organismen die we 
nodig hebben bij de fermentatie.’

Hoe gebeurt gecontroleerde 
fermentatie?
‘Fermentatie is een natuurlijk proces 
waarbij verschillende elementen een rol 
spelen. Om bijvoorbeeld de micro-orga-
nismen in staat te stellen zich te ontwik-
kelen, zal een juiste voedingsbasis ont-
wikkeld moeten worden. Dit is een van 
de geheimen van het vak. Daarnaast zijn 
temperatuurcontrole, pH en al dan niet 
aerobe omstandigheden belangrijk. Wij 

gebruiken enkel processen met vloei-
bare groeimedia omdat deze beter te con-
troleren zijn. Risico’s zijn vooral contami-
natie van de fermentatieprocessen door 
niet-gewenste micro-organismen. Daar-
voor moeten de meest strikte processen 
gebruikt worden, waarbij de fermentatie 
plaatsvindt in een volledig gesloten sys-
teem, in een vooraf gesteriliseerd sub-
straat en met een zorgvuldige selectie van 
de culturen van de micro-organismen.
Wij werken samen met geavanceerde 
laboratoria die beschikken over de 
modernste apparatuur. Voor onze inno-
vatieve fermentatietechnologie gebaseerd 
op traditionele fermentatietechnieken en 
gerelateerde microbiotechnologie-activi-
teiten worden zes kernlaboratoria (met 
ISO 17025- en ILAC-MRA-certificering) 
gebruikt om de kwaliteit en stabiliteit van 
onze premium gefermenteerde ingrediën-
ten strikt te testen.’ 
Verschillende aspecten van moderne 
fermentatietechnologie worden weerge-
geven in figuur 2.
‘Al onze ingrediënten worden vervaar-
digd in gevestigde faciliteiten die zijn 
voorzien van bioreactoren, membraan-
filtratieapparatuur, separatoren, vries-
droogmachines, spray drying-technolo-
gie en automatische besturingssystemen. 
De bioreactoren die gebruikt worden 
voor de fermentatie worden automatisch 
aangestuurd door de modernste compu-
ters. Moderne clean in place-systemen, 
uitgerust met automatiseringssoftware, 
maken een eenvoudige analyse van elk 
aspect van het proces mogelijk.’

Welke innovatie hebben jullie 
ontwikkeld?
‘Verschillende technieken hebben we zelf 
ontwikkeld, maar sommige technieken 
voeren we uit met partners. De innovatie 
bestaat uit verschillende lagen. Het gaat 
van identificatie van competitieve proces-
sen tot selectie van de juiste en toegelaten 
micro-organismen. Niet alle micro-orga-
nismen zijn geschikt voor alle substraten. 
We vermijden fermentaties waarbij ver-
schillende micro-organismen met elkaar 
in competitie gaan, waardoor onvoor-
spelbare disbalansen kunnen ontstaan. 
De juiste technologie is belangrijk om tot 
een poeder te komen dat bij voorkeur geen 
toevoegmiddelen hoeft te bevatten.’ 

Hoe selecteren jullie de 
micro-organismen?
‘Het zijn micro-organismen die in ons 
maagdarmkanaal voorkomen en die 
de vertering van ons voedsel mogelijk 
maken. Wij zorgen ervoor dat het pre-
paraat op een voorspelbaardere manier 
werkt omwille van de onafhankelijkheid 
van het microbioom, dat per persoon ver-
schillend is.
Voor het fermentatieproces worden bacte-
riestammen geselecteerd die in staat zijn 
de specifieke secundaire metabolieten 
om te zetten in hun bioactieve vorm (high 
substance transforming ability). Er wordt 
dus een stam met een functioneel of hoog-
transformerend vermogen van de stof 
geselecteerd. Dit vraagt heel wat research, 
aangezien elke plant verschillend van 
samenstelling is en mogelijk bacteriostati-
sche stoffen kan bevatten die fermentatie 
moeilijk maken; sommige micro-organis-
men zijn nu eenmaal geschikter om een 
transformatie uit te voeren dan andere. 
Om soja te fermenteren zal men bijvoor-
beeld geen lactobacillen gebruiken. De 
kennis is meestal gebaseerd op traditie 
en ervaring van de bedrijven waarmee 
we samenwerken. Als men restalcohol wil 

“FERMENTATIE MAAKT DE WERKING VOOR-
SPELBAARDER EN ONAFHANKELIJK VAN HET 

DARMMICROBIOOM”

Figuur 1  
Vierstaps biotransformatie-
technologie verzekert een 
gecontroleerde omzetting 
van de plantenmatrix zonder 
dat bioactieve bestanddelen 
gedeeltelijk verdwijnen.
Bron: Fermedics
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omzetten, weet men dat alleen Acetobacter 
de nodige enzymen bevat.
Micro-organismen worden iteratief getest 
en zo komen we tot een ideale keuze. Erva-
ring speelt ook een rol. Identificatie van de 
gebruikte probiotische stammen gebeurt 
door DNA-sequencing met 16S rDNA, 
ITS1-5.8S rDNA-ITS2.’

Blijven de micro-organismen aan-
wezig in het product?
‘De micro-organismen worden via steri-
lisatie gedood en blijven achter als para-
probiotics, die ook een bepaalde functie 
in het lichaam kunnen vervullen. De cel-
wanden van dode bacteriën spelen een 
belangrijke rol voor de immuunrespons in 
de dikke darm. Door de keuze van de bac-
teriën komen ook geen zeer sterke allerge-
nen vrij.’

Welke medicinale planten zijn 
geschikt voor fermentatie?
‘Normaal gesproken kunnen de meeste 
planten in aanmerking komen, tenminste 
als de standaardisatie van de actieve stof-
fen niet te hoog ligt omwille van de hogere 
bacteriostatische eigenschappen van het 
extract. Curcumin bijvoorbeeld, gestan-
daardiseerd op 95% curcuminoïden, is 
niet mogelijk. Het is de bedoeling planten 
te gebruiken waarbij men rekening houdt 
met de normale plantenmatrix.
Onze gefermenteerde bessen en gefer-
menteerde groenten en fruit bevatten 
flink wat polyfenolen. Door de fermentatie 
worden deze in kleinere stukken geknipt. 
Dit maakt ze actiever en hun aantal neemt 
toe. We spreken van superoxidedismutase 
ofwel SOD-achtige substanties, die onder 
andere de eigenschap hebben even actief 
als SOD te fungeren. SOD is een lichaams-
eigen antioxidantenzym dat zuurstofradi-
calen (superoxide) wegvangt. Als supple-
ment is het niet zeer stabiel.
Door de fermentatie van planten in het 
algemeen zullen de polyfenolen vrijge-
maakt worden en omgezet worden naar 
hun bioactieve vorm. Ze zijn dus meer bio-
logisch beschikbaar en beter opneembaar. 
De omzettingen hoeven dan niet meer 
door het microbioom te gebeuren, wat de 
efficiëntie van kruiden verhoogt. De dage-
lijkse dosis zou dan gereduceerd kunnen 
worden. Dit zou wel eens een doorbraak in 
de fytotherapie kunnen zijn.’

Door het fermentatieproces kun-
nen schadelijke stoffen ontstaan. 
Hoe worden die verwijderd?
‘Het sterilisatieproces zal de enzymen 
denatureren waardoor ze inactief worden. 

Ethanol wordt bijvoorbeeld verwijderd 
door een omzetting met Acetobacter. Er 
worden geen producten ontwikkeld waar 
we achteraf ongewenste moleculen uit 
moeten extraheren. Dan beginnen we 
er niet aan. De omzettingen die plaats-
vinden door de fermentatietechnie-
ken die wij gebruiken, zijn dezelfde die 
ook in onze darm gebeuren. Het gaat om 
dezelfde micro-organismen, maar bij ons 
is het proces beter gecontroleerd.’

“PARAPROBIOTICS IN 
HET EINDPRODUCT 
KUNNEN BEPAALDE 

AANVULLENDE GEZOND-
HEIDSEFFECTEN IN HET 

LICHAAM HEBBEN”

Volgens welke richtlijnen moet 
gewerkt worden?
‘De productie volgt strikt de GMP Manu-
facturing Services, HACCP-, ISO 17025- 
en ISO 22000-kwaliteitsmanagementsys-
temen en deze dragen allemaal bij aan 
100% traceerbaarheid.
Kwaliteitscontroles en selectie van de 
stammen worden uitgevoerd vóór het 
fermentatieproces. Sterilisatie voor, tus-
sen en na de verschillende fermentatie-
stappen zorgt ervoor dat een zuivere 
stam wordt gebruikt voor iedere stap 
in het fermentatieproces. We gebrui-
ken enkel toegelaten micro-organismen. 

Proceskwaliteitscontrole gebeurt door het 
API ZYM-systeem om ervoor te zorgen dat 
de kwaliteit van elke batch schoon en sta-
biel is. De Europese wetgeving stelt dat fer-
mentatie een hulpmiddel is om de grond-
stof te verkrijgen. Daardoor valt het niet 
onder de classificatie van novel food.’

Hoe zien jullie de toekomst van 
gefermenteerde herbals? Waar 
liggen nog mogelijkheden?
‘We zijn ervan overtuigd dat we door 
wetenschappelijke innovatie te combi-
neren met nieuwe technologische pro-
cessen een betere gezondheid voor ieder-
een kunnen ontwikkelen. Dit is nog 
maar het beginstadium van de fermen-
tatie van planten, gebaseerd op traditio-
nele technieken die volkomen veilig zijn 
en gebruikt worden als technische hulp-
middelen. Er is zeker een mooie toekomst 
weggelegd, maar het blijft een nichemarkt 
omwille van de hoge fermentatie- en 
R&D-kosten. Wij richten ons op de moge-
lijkheden die planten kunnen bieden voor 
anti-aging (jiaogulan), stressreductie (ash-
wagandha) en het herstellen van het even-
wicht in de darmflora (complexe microve-
zels). Met fermentatie kunnen we voor 
bekende planten een nieuwe toepassings-
wereld openen. 
Fermentatie stelt ons in staat om bioac-
tieve grondstoffen te produceren die door 
een verbeterde biologische beschikbaar-
heid in relatief kleine hoeveelheden inge-
nomen kunnen worden. Gefermenteerde 
producten zijn als het ware een tonicum 
voor het lichaam, de cellen en de darm-
flora.’ 

Drs. L.K. (Lan Kiauw) de Munck-Khoe, apotheker 
(niet-praktiserend), is redacteur van dit tijd-
schrift en werkzaam bij Springfield Nutraceuti-
cals. Reacties naar: lk.munck-khoe@planet.nl.

Figuur 2  
Verschillende onderdelen van 

moderne fermentatietechnologie.
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oplosbaarheid in water (en dus in waterige spijsverte-

ringssappen). Uit onderzoek blijkt dat quercetine in een 

homogeen mengsel met fosfatidylcholine (in zoge-

naamde fytosomale vorm) een tot wel 20 keer betere 

opname en biologische beschikbaarheid heeft dan 
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FERMENTATIE VAN 
PLANTEN(REST)-MATERIAAL VOOR 
DE WINNING VAN FLAVONOÏDEN

Kenmerkend voor flavonoïden (en voor 
de meeste polyfenolische componenten) 
is hun lage oplosbaarheid in water. Om 
in de plant te kunnen accumuleren zijn 
deze fenolische componenten daarom 
vaak aanwezig als gesulfateerde en geme-
thyleerde derivaten, al of niet gebonden 
aan verschillende mono- en disachari-
den. Deze aangepaste structuur maakt 
de fenolische componenten meer water-
oplosbaar waardoor ze zich beter kun-
nen verspreiden door de plant en kunnen 
accumuleren in de plantenweefsels.

Flavonoïden en andere polyfenolische 
componenten staan bekend om hun anti-
microbiële en insecticidale werking waar-
door ze de plant kunnen beschermen 
tegen infecties. Uit hun structuur is af 
te leiden dat ze een antioxidatieve wer-
king kunnen vertonen, zodat radicalen 
en andere reactieve zuurstofmetabolie-
ten geneutraliseerd worden. Deze eigen-
schappen van fenolische componenten 
spelen niet alleen een rol in het meta-
bolisme en de gezondheid van de plant, 
maar oefenen ook analoge activiteiten 
uit bij hogere organismen zoals de mens. 
In het geheel van hedendaagse (chroni-
sche) ziektes zoals hart- en vaatziektes 
en bepaalde tumorontwikkelingen, zijn 
reactieve zuurstofmetabolieten en ont-
stekingsreacties, al dan niet veroorzaakt 
door micro-organismen, een gemeen-
schappelijk gegeven. De consumptie van 
fenolische componenten uit planten kan 
ook hier een rol als antimicrobieel middel 
of als antioxidant vervullen en zo bijdra-
gen aan de algemene gezondheid van de 
mens.

Een groot deel van deze fenolische com-
ponenten in de plant is in gebonden 
vorm aanwezig. In granen bijvoorbeeld 
is tot 85% van de fenolische componen-
ten gebonden aan de plantmatrix. Deze 

gebonden fenolische componenten zijn 
meestal geassocieerd met plantenvezels, 
en vormen een verbinding tussen lig-
nine/hemicellulose/cellulose (figuur 1 
en 2). Aangezien de meeste (poly)feno-
lische componenten heel interessante 
plantenmetabolieten zijn en deze gebon-
den vormen in grote hoeveelheden ver-
loren gaan via reststromen en bijproduc-
ten van plantaardige gewassen, gaat er 
veel aandacht uit naar extractieprocessen 
om deze fenolische componenten uit de 
matrix te halen en verder te valoriseren.

FERMENTATIE VERHOOGT EXTRAC-
TIERENDEMENT EN BIOBESCHIK-
BAARHEID VAN FLAVONOÏDEN
De meest gebruikte extractietechnolo-
gieën die zijn onderzocht, zijn gebaseerd 
op vloeistof-vaste-stofextractie, gebruik-
makend van diverse solventen zoals 
water, methanol en ethanol als meest 
gebruikte. Deze solventextracties wor-
den soms gecombineerd met fysische 

KATLEEN RAES

Aan de Universiteit Gent verricht de onderzoeksgroep VEG-i-TEC van prof. dr. ir. Raes onderzoek naar 
het extraheren van bioactieve stoffen uit agrarische reststromen. Dit artikel gaat in op fermentatie als 
duurzame methode om het extractierendement van flavonoïden en andere polyfenolische compo-
nenten te verhogen. 

extractietechnologieën zoals ultrasone 
behandeling of microgolfbehandeling 
om het extractierendement te verhogen. 
Echter, in het kader van duurzaamheid 
en met de steeds groeiende bewustwor-
ding van de consument, komt het gebruik 
van solventen steeds meer onder druk 
te staan. In dit opzicht is een zoektocht 
naar andere extractietechnologieën die 
gebruikmaken van water een goede route 
om mee verder te gaan. Een eeuwenoude 
techniek die hierbij mogelijk potentieel 
biedt, is fermentatie.

Tijdens de fermentatieprocessen van bij-
voorbeeld wijn is het doel eigenlijk om 
een beroep te doen op zowel de microbi-
ele activiteit als op de endogeen aanwe-
zige enzymen, om zo niet alleen nieuwe 
metabolieten te vormen maar ook om een 
maceratiestap door te voeren. Denk hier-
bij vooral aan de extractie van de antho-
cyanen, fenolische componenten die de 
typisch paarsrode kleur aan rode wijn 
geven. Gedurende deze maceratiestap >>

Figuur 1 
Cross-linking tussen structurele componenten van een plantencelwand 
en fenolische verbindingen. A) cellulose, B) hemicellulose, C) structurele 
proteïnen, D) pectine, E) fenolzuren en F) lignine 
Bron: Huynh NT. Biological treatments of cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis L.) outer leaves: improved 
extraction and conversion of phenolic compounds. Dissertatie, Universiteit Gent 2016. 
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zullen door de combinatie van endogene 
en microbiële enzymen de aanwezige plan-
tencelwanden afgebroken worden. Zo kan 
er een betere vrijzetting en extractie van 
de fenolische componenten plaatsvinden, 
voor zowel de vrije als de gebonden frac-
tie. Dit is belangrijk om het extractieren-
dement van de fenolische componenten te 
verhogen. Het vrijmaken van de fenolische 
componenten uit de celwandmatrix is ech-
ter niet altijd eenvoudig. Hiervoor moeten 
de juiste omgevingscondities gecreëerd 
worden, zodat de toegevoegde micro-orga-
nismen optimaal de nodige enzymen kun-
nen produceren en de condities zo goed 
mogelijk zijn voor de activiteit van deze 
celwandafbrekende enzymen. Het is dui-
delijk dat niet alle micro-organismen hier-
toe in staat zijn. 

SCHIMMELS VOOR DE AFBRAAK 
VAN PLANTENVEZELS
Veel potentieel is aanwezig binnen de 
groep van de schimmels, omdat deze 
micro-organismen alom bekend zijn 
vanwege de productie van cellulasen, 
hemicellulasen en lignine-afbrekende 
enzymen. Alleen het afbreken van de 
plantencelwand is onvoldoende. Zoals 
hierboven aangehaald, zijn de (poly)feno-
lische componenten vrij sterk geglycosi-
leerd en veresterd met andere fenolische 
zuren. Dit maakt ze tot tamelijk grote 
moleculen die nog altijd niet makkelijk 
geabsorbeerd kunnen worden. Daarom is 
het belangrijk dat gedurende het vrijma-
ken van de fenolische componenten ook 
de aanwezige esterbindingen afgebroken 
worden. 

Hoewel veel micro-organismen gluco-
sidasen produceren om suikers vrij te 
maken, is de specifieke configuratie van 
de geglycosileerde fenolische component 
vaak de limiterende factor en zorgt de 
structuur van de fenolische component 
dikwijls voor verminderde toegankelijk-
heid voor de microbiële glycosidasen. 
Hoewel melkzuurbacteriën zeer veel toe-
passingen hebben in voedingsfermenta-
ties is het gebruik van melkzuurbacteriën 
in deze toepassing, namelijk het vrijma-
ken van vrije fenolische componenten uit 
plantenreststromen, niet evident. 
Dit werd specifiek onderzocht om de
flavonoïde kaempferol vrij te maken uit 
reststromen van de bloemkoolproduc-
tie, namelijk de buitenste groene blade-
ren [1]. Dit onderzoek bevestigde dat de 
meeste melkzuurbacteriën geen celwand-
afbrekende componenten produceren, 
waardoor de toegankelijkheid tot de feno-
lische componenten beperkt blijft. Daar-
bij kon worden aangetoond dat bij reeds 
geëxtraheerde kaempferolderivaten de 
glycosidasen van melkzuurbacteriën niet 
in staat waren om de suikers af te knippen 
van de fenolische componenten [2]. 
Betere resultaten werden echter bereikt 
bij het enten van diverse schimmelcultu-
ren (ook gebruikt in de voedingsindustrie) 

Figuur 2
Voorbeeld van fenolische verbindingen veres-
terd aan componenten (cellulose) van een 
plantencelwand
Bron: Guardiola-Márquez C.E. et al. Association of Dietary Fiber to 
Food Components. In: Welti-Chanes J, Serna-Saldívar S, Campanella 
O, Tejada-Ortigoza V (eds), Science and Technology of Fibers in Food 
Systems. Food Engineering Series. Springer, Cham 2020:45-70.

Figuur 3
Verandering van gehaltes van kaempferol 

in vrije vorm en kaempferolglycosiden 
(kaempferol-3-glucoside en kaempferol 

3,7-diglucoside) gedurende zeven dagen 
fermentatie van extract van buitenste 

bloemkoolbladen met Rhizopus-
schimmelsoorten. 

Bron: Huynh NT. et al. Bioconversion of kaempferol and quercetin 
glucosides from plant sources using Rhizopus spp. 

Fermentation-Basel. 2018;4(4):102.
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op de bloemkoolbladeren [3]. Inder-
daad staan schimmels alom bekend als 
belangrijke producenten van cellulasen 
en hemicellulasen, waardoor de celwand-
structuur grotendeels afgebroken wordt. 
Verder waren de schimmels ook in staat 
een gedeeltelijke afbraak van de veres-
terde fenolische componenten uit te voe-
ren tot een flavonoïde-monosacharide, 
waarbij dus nog één enkele suikergroep 
aan de fenolische component aanwe-
zig is. (figuur 3). Dit maakt de mogelijk-
heden voor extractie van gebonden en 
veresterde fenolische componenten bre-
der en biedt perspectieven voor verdere 
toepassingen. 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Naast het vrijmaken en het deglycosileren 
van de fenolische componenten werd ook 
opgemerkt dat bij bepaalde schimmelcul-
turen nieuwe metabolieten gevormd wer-
den, die niet van nature in de plant voor-
komen. Dit is een zeer interessant gegeven, 
daar deze nieuw gevormde metabolieten 
andere biologische activiteiten kunnen 

vertonen en dus mogelijk ook nieuwe toe-
passingen kunnen hebben.
Alhoewel fermentatie een reeds lang 
bekende technologie is, is het is belang-
rijk om op te merken dat er bij dit proces 
ook nog wel een aantal uitdagingen naar 
voren komen. Zo is de juiste keuze van de 
microbiële cultuur die wordt toegevoegd 
cruciaal: enerzijds om afbraak te krijgen 
van de celwanden, anderzijds om ester-
bindingen te verbreken, en tot slot, indien 
gewenst, om specifieke metabolieten te 
vormen [4]. Dit aspect maakt duidelijk dat 
hier een enorm spectrum aan mogelijkhe-
den beschikbaar komt, maar ook heel veel 
uitdagingen aangezien ieder micro-orga-
nisme en zijn geproduceerde enzymen 
specifieke voorwaarden hebben om een 
optimale groei en activiteit te vertonen. 
Met andere woorden: fermentatiecondities 
moeten geoptimaliseerd en goed gecon-
troleerd worden. Dit zal ook betekenen 
dat de keuze van de te behandelen matrix 
bepaalt welke fenolische componenten 
interessant zouden zijn om te extraheren 
en welke micro-organismen hier het best 
voor geschikt zouden zijn. 

Het is zeker duidelijk dat fermentatie 
enorme potentie biedt om nuttige (poly)
fenolische componenten te extraheren 
uit plantaardige matrices, alsmede om 
nieuwe metabolieten te vormen, waarbij 
de keuzes van micro-organisme, grond-
stof en fermentatiecondities een belang-
rijke rol spelen in het totale verhaal. 

Prof. dr. ir. K. (Katleen) Raes is verbonden aan 
de Onderzoeksgroep VEG-i-TEC van de Univer-
siteit Gent, Vakgroep Levensmiddelentechno-
logie, Voedselveiligheid en Gezondheid.
Reacties naar: Katleen.Raes@UGent.be.
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liflower (Brassica oleracea var. botrytis L.) outer leaves: 
improved extraction and conversion of phenolic com-
pounds. Dissertatie, Universiteit Gent; 2016. [2] Huynh NT. et 
al. Bioconversion of kaempferol and quercetin glucosides 
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cesses: a review. Int J Mol Sci. 2014;15(11):19369-19388.
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“MIJN PATIËNTEN MOETEN ZELF 
DE VOORGESCHREVEN KRUIDEN 
BEREIDEN: WEKEN, KOKEN, NOG EEN 
KEER WEKEN, NOG EEN KEER KOKEN”

Jij hebt jouw praktijk 
‘Acupunctuur werkt’ genoemd. 
Hoe is in jouw praktijk de 
verhouding tussen fytotherapie 
en andere behandelingen?

Mijn werkwijze heeft zich in de loop van 
jaren steeds meer in de richting van fytothe-
rapie ontwikkeld. Zoals veel Nederlandse 
TCG-artsen en -therapeuten ben ik begon-
nen met acupunctuur, maar al snel ging ik 
ook gebruik maken van Chinese kruiden. 
Al tijdens mijn studie geneeskunde heb ik 
kennis gemaakt met de TCG en ik vond het 
direct interessant. Het kwam heel logisch 
op me over. De wijze waarop in de TCG de 
fysiologie van het lichaam uitgelegd wordt, 
vind ik logischer dan de westerse visie, die ik 
op de universiteit leerde. 

Je kunt fytotherapie volgens de TCG toe-
passen door keurig de aanwijzingen uit een 
boek te volgen. Door anamnese, gecombi-
neerd met tong- en polsdiagnostiek, kom je 
dan uit op een passende formule. Zo werkte 
ik in mijn praktijk. Na een aantal jaren 
kwam het besef dat ik eigenlijk geen idee 
had wat ik aan het doen was. Echt begrijpen 
deed ik het niet. Het zat niet in mijn hart, het 
zat niet in mijn handen.
Tijdens een training in Amerika hoorde 
ik over Arnaud Versluys en ik besloot zijn 
opleiding te gaan doen. Hij gaf les in de 
Shang Han Lun en Jin Gui Yao Luo. Je moet 
weten dat de TCG meer dan tweeduizend 
jaar oud is. De Shang Han Zha Bing Lun is 

rond het jaar 200 na Christus gecompileerd 
vanuit orale tradities. Dit standaardwerk is 
door de eeuwen heen becommentarieerd 
door artsen en het vormt de basis voor de 
moderne traditionele Chinese geneeskunde. 
In 2015 heeft mevrouw YouYou Tu de Nobel-
prijs voor de geneeskunde ontvangen voor 
haar ontdekking van het antimalariamiddel 
artemisinin, nadat ze mede door de bestu-
dering van de Shang Han Lun op dit spoor 
was gebracht. Ik heb daarna in Dublin nog 
een cursus in Shang Han Lun gedaan bij dr. 
Suzanne Robidoux. De laatste zes jaar houd 
ik me nog uitsluitend hiermee bezig. 

Wat mij zo boeit aan de TCG zoals ik die 
geleerd heb van Suzanne Robidoux is dat je 
leert de kruidenformules te verbinden aan 
het klinische beeld. Binnen deze klassieke 
stroming heb ik geleerd heel gestructureerd 
te werken.

Een eerste consult in mijn praktijk duurt 
anderhalf uur, omdat ik een zeer uitgebreide 
anamnese afneem. Daarbij schrijf ik zo veel 
mogelijk op. Daarna werk ik de anamnese 
uit met de computer. Ik maak daarbij grafie-
ken, zodat ik in de loop van de behandeling 
heel inzichtelijk krijg hoe de klachten zich 
ontwikkelen. We onderscheiden binnen 
de TCG zes divisies in het lichaam: drie 
yange lagen (aan de buitenkant van het 
lichaam) en drie yinne lagen (meer naar 
de binnenkant). Daarnaast beoordeel ik de 
toestand van het bloed, die bijvoorbeeld 
te zien is aan de kleur, de tong, de pols en 

bepaalde specifieke symptomen. Dat breng 
ik allemaal in beeld in een grafiek met zes 
kolommen, voor de zes divisies. Als je dan 
een tijdje later hetzelfde doet, ontstaat er als 
het goed is een andere grafiek met andere 
kleuren. Zo kun je in één oogopslag zien 
hoe het beeld zich ontwikkelt, beter dan in 
een rijstebrijberg van tekst. Ook als iemand 
alleen maar komt voor acupunctuur doe 
ik toch een volledige kruidendiagnose; het 
is voor mij de manier om tot een compleet 
beeld te komen.

Ik ben dankbaar dat ik voor mezelf een sys-
teem gevonden heb dat bij mij past. Met wat 
ik nu doe kan ik nog mijn hele leven blijven 
leren. Het komt nu in mijn hart en in mijn 
handen. Nu pas kan ik snappen hoe de 
opbouw van de kruidenformules in elkaar 
steekt.

Je praat steeds over kruidenfor-
mules. Leer je ook de individuele 
kruiden kennen?

De individuele kruiden worden in een ander 
boek beschreven, maar ja: die kennis heb je 
absoluut nodig om de formules te kunnen 
aanpassen aan de individuele patiënt. Pa-
tiënten krijgen altijd een formule op maat 
en nemen die een week of soms gedurende 
een paar weken in. 

Het is niet iets wat je leert in een enkele 
cursus. Je moet je deze kennis en deze 
denkwijze eigen maken en dat vergt veel 
inspanning en veel oefening. Je moet als het 

IN GESPREK MET: 

NVF-LID ESTHER VAN DORST
THEA VAN HOOF

Esther van Dorst is arts en heeft een praktijk voor traditionele Chinese geneeskunde (TCG) in Utrecht. 
De TCG kent verschillende behandelmethoden, waarvan in Nederland de acupunctuur het bekendst is. 
In China maakt fytotherapie 80% van de behandelingen uit; de overige methoden worden aanvullend 
en ondersteunend gebruikt.
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ware een andere taal leren spreken. Ik durf 
nu, na zoveel jaar, te zeggen dat ik er iets van 
begin te snappen. Nu ben ik in de gelukkige 
omstandigheid dat ik goed contact heb met 
collega’s die dezelfde stroming in de klas-
sieke TCG toepassen en met wie ik een inter-
visiegroep vorm. Ook ben ik heel dankbaar 
dat ik directe supervisie krijg van Suzanne 
Robidoux. Zij zit momenteel in China en 
begeleidt ons van daaruit. Daardoor kan 
ze ons ook op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen rond COVID-19. In China 
worden een paar kruidenformules gebruikt 
die goed aansluiten bij veelvoorkomende 
ziektebeelden bij dit virus. Die formules zijn 

op grote schaal gratis beschikbaar gesteld 
aan de bevolking. Ik ben er zelf van over-
tuigd dat dat heeft bijgedragen aan de mate 
waarin China de epidemie onder controle 
heeft gekregen.

    “TCG KWAM DIRECT           
    HEEL LOGISCH OP MIJ   
    OVER”

Esther van Dorst
Foto: Mark van Oostveen

In welke vorm nemen jouw 
patiënten de kruiden in?

Dat is ook iets waar ik een hele ontwikkeling 
in heb doorgemaakt. Ik begon met de stan-
daard, laaggedoseerde granulaten die door 
veel TCG-artsen gebruikt worden. Deze 
bestaan uit een drager van zetmeel waar de 
kruiden in poedervorm in gemengd zitten. 
Later ging ik daar vragen bij stellen: wat is 
dat voor dragermateriaal? Zit daar gemodi-
ficeerd zetmeel in? Waarom belasten we het 
lichaam met dit materiaal? Ik ben helemaal 
van de granulaten afgestapt en gebruik nu 
alleen nog rauwe kruiden. Dat wil zeggen 
dat ik de onbewerkte gedroogde kruiden 
aan mijn patiënten meegeef. Ze moeten ze 
zelf bereiden: weken, koken, nog een keer 
weken, nog een keer koken. Het vergt inzet 
van de patiënt en geeft de patiënt meer 
gevoel voor de kruiden zelf. Het grootste 
nadeel van het gebruik van deze rauwe 
kruiden is de prijs: de behandeling is voor 
de patiënten veel duurder. Ik ben nu aan 
het experimenteren met tincturen, omdat ik 
hoop dat ik daarmee de behandeling betaal-
baar kan houden.

Wat voor rol zie jij voor de NVF?

Wij behandelaren zitten allemaal op ons 
eigen eilandje. De NVF zou een platform 
kunnen zijn waar behandelaren informatie 
kunnen uitwisselen. Dat is niet eenvoudig: 
er zijn alleen al binnen de TCG zo veel stro-
mingen en iedereen spreekt zijn eigen ‘taal’. 
Het is belangrijk dat er een orgaan bestaat 
dat een deskundige gesprekspartner kan 
zijn voor de overheid en voor de pers. De 
NVF lijkt daarvoor de aangewezen instan-
tie. Het kennisniveau over fytotherapie 
moet naar een hoger niveau en ook daar zou 
de NVF een rol in kunnen spelen.

Waar ben je trots op?

Soms zie ik met een kruidenbehandeling al 
binnen een week een resultaat. Dat is leuk, 
maar wat me echt dankbaar stemt, is als een 
patiënt bereid is een langer traject met mij 
aan te gaan en het vol te houden. Dat lange 
traject maakt me trots omdat ik er zo hard 
voor gewerkt heb. 

Th. (Thea) van Hoof is natuurgeneeskundige 
en teelt beroepsmatig kruiden.
Contact: info@betula-kruiden.eu.
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distributeur van ayurvedische middelen

losse kruiden
supplementen
remedies
massage-oliën
power juices
huidverzorging

Maak kennis met de 
boeiende 6000 jaar oude 
gezondheidsleer Ayurveda!

www.holisan.nl
Tel. 0320-251313
Info@holisan.nl

Docent:
Liese van Dam            

Ayurveda Basiskennis Deel 2
12 december 2020- Liese van Dam
(Nederlands, kosten: € 15,-)

Uitnodiging Maak kennis met Ayurveda
Op onze lezingen besteden wij aandacht aan de 
verfrissend andere kijk van Ayurveda op bepaalde 
gezondsheidsvragen en de praktische toepassingen 
die het biedt, met middelen uit de Ayurvedische 
kruidenfarmacologie.
Aan de orde komen ook overeenkomsten en 
vverschillen met andere therapeutische systemen. 
Een aanrader!

Lezingen bedoeld voor artsen, therapeuten, 
diëtisten, medisch en paramedisch personeel.
Basiskennis Ayurveda gewenst.
Plaats: Naar keuze – via ZOOM.
Tijd: 10.00 - 17.00 uur.

OOnline aanmelden: www.holisan.nl

www.holisan.nl

Winterklaar met kruiden
Drie favorieten om in huis te hebben; 

de neusspray om vrijer te ademen, de 

kruidensiroop voor gezonde luchtwegen*1

en een verzachtende invloed op de keel*2.

En Astragalus-Eleutherococcus-Shiitake 

extract ter ondersteuning van het 

immuunsysteem*3.

 Unieke kruidenmixen

 Praktisch en makkelijk inzetbaar

 Natuurlijk alternatief

www.bonusan.com

* Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating; 
1 Drosera rotundifolia, 2 Mentha piperita, Plantago lanceolata, 
3 Astragalus & Eleutherococcus



21Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie - 33e jaargang, nr. 4, 2020

COLUMN

BIOHACKING

Terwijl ik dit schrijf is het precies 
een halve eeuw geleden dat ik als 
eerstejaars begon met mijn bio-
logiestudie aan de universiteit 
Nijmegen. Achteraf bezien hadden 
we toen een rustige tijd zo zonder 
mobiele telefoons of computers 
in de collegezaal. De professor, 
wiens voornaam we niet kenden, 
sprak ons met u aan. Op het prikbord 
(ad valvas) hingen tentamenuitslagen en 
notities zoals: ‘Bij de collegereeks biometeoro-
logie zijn leden van de biologenbond, de milieugroep en 
andere linkse oproerkraaiers niet welkom’. Biologie was 
een degelijke, saaie studie en de studenten, een enkele 
milieubewuste anarchist daargelaten, pasten daar 
naadloos in. Hoe anders is dat nu ... Biologiestudenten 
beleven tegenwoordig spannende practica met lichtge-
vende genen die ‘overal’ kunnen worden ingebouwd.

GRENSVERLEGGERS
Deze week heb ik de Netflix-serie Biohackers bekeken. 
In dit Duitse tienerdrama komt een eerstejaars medi-
sche studente bij twee biologiestudenten in huis 
wonen. De ene maakt allerlei lichtgevende plantjes om 
daarmee de wereld te verbeteren; de andere plaatst 
bij zichzelf allerlei implantaten, zoals magneten in 
zijn handen en een onderhuidse pinpas om meer 
instagramvolgers te krijgen. Dat een expert over deze 
serie schreef ‘De wetenschappelijke kant is in orde, 
maar het plot rammelt’, stelde me niet erg gerust [1].  
Een paar jaar geleden zond de VPRO een Tegenlicht-
aflevering uit over biohackers. Deze aflevering liet zien 
dat met Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeat, beter bekend als CRISPR [3], DNA-modificerende 
technieken niet alleen nauwkeurige en snelle resultaten 
beschikbaar komen voor wetenschappers, maar dat 
deze inmiddels ook financieel haalbaar worden voor 
geïnteresseerde hobbyisten [2]. Dergelijke pioniers zijn 
mensen die door wijlen psycholoog Piet Vroon als ‘risi-
conemers en grensverleggers’ werden aangeduid, en die 
hij van groot belang achtte voor de vooruitgang van de 
mensheid als geheel. In de huidige tijd en in ons vak-
gebied zijn zogenaamde psychonauten een voorbeeld 
hiervan [4]. Psychonauten experimenteren met geest-
verruimende middelen en binnen deze groep is zeer 

veel kennis over entheogenen (psychoac-
tieve [planten]stoffen) aanwezig, waar 

ook de wetenschap mogelijk van kan 
profiteren.

BODYHACKING
Biohackers, zoals Josiah Zayner uit 

de VPRO-documentaire, claimen 
dat zij het heft in eigen handen willen 

nemen als het om hun gezondheid gaat. 
Deze groep mensen staan ook wel bekend 

als grinders en zij zijn van mening dat elk onder-
deel van het menselijk lichaam te hacken valt. Het body 
hack-bedrijf Cyborgnest ontwikkelt nieuwe zintuigen, 
zoals een ingebouwd kompas, dat de eigenaar - zelf een 
grinder - in zijn arm heeft aangebracht [5]. En Zayner 
heeft zelfs zijn darm- en huidflora ‘gereset’: vervangen 
door die van een gezonde vriend. Dit hielp hem naar 
eigen zeggen van bepaalde klachten af. Ook fytotherapie 
wordt ingezet door biohackers. ‘Jacob’ van mybiohack.
com promoot speciale diëten, intermitterend vasten en 
het gebruik van veel supplementen en kruiden. 
Dit klinkt allemaal nog relatief onschuldig. Dat iemand 
zich helemaal met tattoos laat volzetten, deert mij ook 
niet, als ik straks het verwijderen maar niet hoef te betalen.  
Maar Zayner verdient nu zijn brood met de verkoop van 
DNA-knip- en plaksetjes op zijn webwinkel. En hij is 
bepaald niet de enige. Dat lijkt mij toch een heel andere 
business, en een business met veel grotere risico’s. Ook 
met de beste bedoelingen kan iemand in zijn garage 
mogelijk een gevaarlijk virus in elkaar knutselen. 
De overheid, die zich buitenproportioneel druk maakt om 
een paar anthraceenderivaten in een glaasje Aloe vera-sap 
[6], stimuleert zelf dat jonge kinderen op de middelbare 
school al DNA gaan isoleren. Terwijl deze kinderen nog 
niet eens weten hoe de bomen op hun schoolplein heten. 

Gelukkig deugen de meeste mensen, maar onze ano-
nieme vrijhandelmaatschappij wordt helaas wel steeds 
gemakkelijker voor degenen die niet deugen. 

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

REFERENTIES | [1] thebiofuturist.io/biobytes-blog/stream-or-skip-im-a-synthetic-biologist-and-heres-my-review-of-biohackers-on-netflix; Geraadpleegd: 
14-09-2020. [2] www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2017-2018/dokteren-met-dna/creatief-met-dna.html; Geraadpleegd: 14-09-2020. [3] 
biotechnologie.nl/paginas/crispr-cas9/; Geraadpleegd: 15-09-2020. [4] en.wikipedia.org/wiki/Psychonautics; Geraadpleegd: 15-09-2020. [5] www.bbc.com/
news/technology-46442519 en en.wikipedia.org/wiki/Body_hacking; Geraadpleegd: 15-09-2020. [6] EFSA, 2018. Safety of hydroxyanthracene derivatives for use 
in food. Via efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2018.5090; Geraadpleegd: 16-09-2020.

 TEDJE VAN ASSELDONK
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AGENDA

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HORTICULTURE IN 
EUROPE (SHE)
Plaats: online 
Informatie: she-ihs-fav2020.dev

V. INTERNATIONAL HUMULUS 
SYMPOSIUM (IHS) 
Plaats: online
Informatie: she-ihs-fav2020.de

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HUMAN HEALTH 
EFFECTS OF FRUITS AND VEGETABLES (FAV HEALTH)
Plaats: online
Informatie: she-ihs-fav2020.de

20TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR ETHNOPHARMACOLOGY
Plaats: Thessaloniki, Griekenland
Informatie: ethnopharmacology2020.org

THE 43RD ANNUAL CONFERENCE OF THE SOCIETY OF 
ETHNOBIOLOGY
Plaats: Thessaloniki, Griekenland
Informatie: ethnopharmacology2020.org

MAART
8-12

8-12

8-12

APRIL
18-21

MEI
12-15

Tijdens de voorbereiding van deze editie zijn nog niet van alle evenementen 
eventuele definitieve nieuwe data bekend. Kijk voor actuele informatie op 
de betreffende websites.
 
Let op: al deze evenementen hadden op eerdere data plaats moeten 
vinden en zijn vanwege het coronavirus verschoven.

MEER INFORMATIE?

Klik direct door naar de evenementen via www.fyto.nl

VAN DE REDACTIE
Het komende jaar hoopt de NTvF-redactie u weer interessante thema’s te kunnen 
bieden. Het thema voor het eerste nummer van het volgende jaar is fytotherapie 
voor kinderen. Voor nummer twee is het kwaliteit, veiligheid en interacties. 
Nummer drie zal gaan over fytotherapie bij psychische klachten en nummer 
vier zal complicaties bij diabetes behandelen. Wij horen graag uw suggesties en 
ontvangen graag uw bijdragen!

HEEFT U ZELF IDEEËN VOOR 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 stuk via redactie@fyto.nl of 030-
2717243 (Maaike). Houd rekening met de deadlines voor het aanleveren van 
kopij: voor nr. 1 is de deadline 1 december 2020, voor nr. 2: 1 maart 2021, nr. 3: 
1 juni en voor nr. 4: 1 oktober.
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JAARLIJKS CONGRES NEDERLANDSE VERENI-
GING GENEESKRUIDENONDERZOEK (NVGO):
PLANT EN PSYCHE: MOGELIJKE TOEPASSINGEN VAN 
PLANTEN(STOFFEN) BIJ DE BEHANDELING VAN DEPRESSI-
VITEIT EN PSYCHISCHE KLACHTEN
Plaats: Tegelen
Informatie: geneeskruidenonderzoek.nl/nieuws

TETRANATIONAAL CONGRES FYTOTHERAPIE
Plaats: Zürich, Zwitserland
Informatie: phytotherapie2020.smgp.ch/news.html 
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Multi Dag & Nacht Man

 * Op basis van geoorloofde gezondheidsclaims
** Op basis van voorlopig toegestane gezondheidsclaims

Actief B-complex

Lycopeen 2 mg en Zaagpalm extract 
SabalSelect®

Hoge dosering B12 als methyl- en 
adenosylcobalamine

Ashwagandha KSM-66®: draagt bij aan 
een goede geestelijke balans**









Vitakruid.nl

Multi Dag
Man

Multi Nacht
Man

D3 25 mcg en K2 VitakMK7®

Damiana Folia extract (4:1)

Co enzym Q10 en N-Acetyl-L-Cysteïne

Zink methionine en SeleenSeLECT®: 
positieve weerslag op de kwaliteit 
van het sperma*
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Man

Benieuwd naar onze andere multi’s?

Multi Dag & Nacht Multi Dag & Nacht
Vrouw

Multi Dag & Nacht
Mama

Multi Dag & Nacht
junior

Energie voor de dag, opbouw voor de nacht.
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Vegan DHA
Superieure Omega 3 Olie

✓ Verkregen uit een unieke 
plantaardige vorm van DHA

✓ Algen gekweekt in een 
gecontroleerde omgeving, 

dus van nature vrij van 
verontreiniging

✓ 100% duurzaam zonder 
visachtige nasmaak

✓ Volledig vis vrij, dus 
geschikt voor vegetariërs 

en veganisten.

Kies voor

Omega 3 
Ultra

De parel onder de Omega 3 producten 
bevat per capsule maar liefs:

 ✓ Visolie concentraat  1300mg

 ✓ Omega 3 vetzuren  1040mg

 ✓ Eicosapentaeenzuur (EPA)  715mg

 ✓ Docosahexaeenzuur (DHA)  286mg

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

www.lamberts.nl
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