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Het kiezen van de juiste  voeding  is iets 
waar veel patiënten zich mee bezig houd-
en. Wat gezien wordt als gezonde voed-
ing is echter niet altijd goed in combinatie 
met bepaalde medicijnen. Zo is grape-
fruitsap gecontraïndiceerd met couma-
rinederivaten en zorgt Sint-Janskruid 
zorgt voor een verminderde werking van 
anticonceptiemiddelen. Ook zou Sint-  
Janskruid werken als antidepressivum. 
Er zijn dus voor- en nadelen aan voed-
ingsmiddelen en van oudsher gebruikte                                                                                          
kruiden voor wat betreft onze gezondheid. 

In het kader van kruidengeneeskunde, 
zoals kamillethee en het befaamde Sint- 
Janskruid, zal dr. H.J. Woerdenbag een 
toelichting geven over de status van de    fy-
totherapeutica en de traditionele kruiden-    
geneeskunde. Dr. D. de Kaste en zijn 
collega’s gaan dieper in op de tradi-
tionele chinese kruidengeneeskunde 
(TCM) als warenwetproduct en de                                                                      

Geachte leden der K.N.P.S.V.,
Beste lezer,

“Mens sana in corpore sano”, ofte-         
wel “Een gezonde geest in een gezond li-
chaam”. Een Latijns spreekwoord dat door             
eenieder nog altijd omarmt wordt. Het 
komt er op neer dat men voldoende be-
weging en de juiste voeding binnen moet 
krijgen om rationeel na te kunnen denken 
en zich fit en gelukkig te kunnen voelen. 

Als farmaceuten voegen wij hier nog   
een extra aspect aan toe: de medicatie. 
De combinatie van voeding en medicatie 
kan zo zijn voor- en nadelen hebben, 
waarin nog veel onderzoek in mogelijk 
is en de rol van de apotheker momen-
teel naar eigen invulling is. Vandaar 
dat er voor deze editie, met een com-
pleet nieuwe lay-out, gekozen is voor 
het onderwerp “Pharma and nutrition”.

Redactioneel
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waarborging van de kwaliteit hiervan. 

In het column van de VJA zal Natha-
lie Beijersbergen haar ervaringen ver-
tellen over de rol van de apothek-
er voor wat betreft fytotherapeutica.

Het mag dus duidelijk zijn dat “pharma 
and nutrition” een veelomvattend begrip 
is, waar nog veel onderzoek in mogelijk is, 
maar ook zeer veel discussie. Deze gehele 
editie van de Folia   is daarom ook bedoeld 
om de lezer aan het denken te zetten. 

Naast de discussie omtrent kruiden-
geneeskunde, voedingsmiddelen als 
medicatie en fytotherapeutica, geeft de 
KNMP nog een extra discussie: Hoe zorg 
je ervoor dat patiënten met slikproble-
men hun medicatie toch binnen krijgen?

Naast de vele onderwerpen die je aan 
het denken zullen zetten bevat deze Fo-

lia natuurlijk ook zijn gebruikelijke ru-
brieken. Zo vertelt Wietske Hemminga 
over haar ervaring met project Rwanda 
en doet Endriean Prajitno zijn verhaal 
over zijn ervaring met SEP in Zuid-Korea. 

Naar mijn mening een zeer interes-
sante editie van de Folia, waar ik u 
ook veel leesplezier mee wil wensen.

Liefs,
Namens de commissie ter redactie van 
de Folia Pharmaceutica ’14-’15 “Fortu-
na”,

Iris Lafeber
h.t. voorzitter

Klik hier voor:
de site

Facebook
de mail
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Lieve leden der K.N.P.S.V.

 
Het is niet zo lang geleden dat de vorige 
Folia Pharmaceutica voor u lag en nu 
ziet u nummer 3 alweer voor u. Ook 
dit keer is hij mooi digitaal, waardoor 
het een lekker vol nummer is. Ik wil 
dan ook de commissie nogmaals com-
plimenteren met de mooie lay-out. 

Als K.N.P.S.V.- bestuur hebben wij zater-
dag 24 januari onze AV gehad. Voor het 
eerst in 6 jaar was deze weer een keer-
tje in Groningen! ’s Ochtends werkten de 
kou en de NS niet echt mee, waardoor 
we anderhalf uur later zijn begonnen. 
De AV verliep snel en als bestuur wil-
len we nogmaals benadrukken dat we 
het ontzettend leuk vonden dat jullie 
toch de winterse reis gemaakt hebben. 

Na de AV hebben we met meer dan 50 

man heerlijk gegeten in het Heerenhuis en 
verzorgde het Pharmaceutisch Vrouwen 
Dispuut “Hygeia” een geslaagde pubquiz. 
Om de leuke dag af te sluiten, hebben we 
de Groningse kroegen onveilig gemaakt. 
We hopen dat we in deze laatste maan-
den van ons bestuursjaar nog veel van 
zulke dagen mogen genieten met jullie. 

Het thema van dit nummer is “Pharma 
and nutrition”. Voeding heeft invloed op 
de werking van de medicatie. Als patiënt 
wel het laatste waar je aan denkt als je je 
medicijnen ophaalt bij de apotheek. Dat 
is ook helemaal niet zo gek, want dit komt 
ook helemaal niet zo vaak ter sprake. 

Niet alleen is Pharma and nutrition de 
combinatie van voeding en medicatie. Ook 
is het speciale voeding voor mensen die 
bepaalde stoffen extra nodig hebben of 
door een ziekte niet goed kunnen slikken. 

K.N.P.S.V. 

NOV 2014 PAG 4 



Voor als je dat nog niet gedaan hebt, 
like de K.N.P.S.V. pagina door op de link 
in het gekleurde blokje te klikken en blijf 
op de hoogte van alle ins en outs van de 
K.N.P.S.V.! Volg ons ook op twitter en voeg 
de K.N.P.S.V. groep toe op LinkedIn, zodat 
je ook de nieuwste vacatures mee krijgt.

Veel plezier met deze Folia! 

Liefs namens het 112e bestuur der 
K.N.P.S.V.

Anne van Schip
h.t. Voorzitter

Als apotheker heb je een belangrijke rol 
bij de verstrekking en voorlichting van de 
medische voeding, maar voor de onder-
zoekers is het ook mega interessant. Hoe 
zorg je er voor dat de drankjes niet al te 
vies zijn? Hoe zorg je er voor dat de pa-
tiënt het ook daadwerkelijk gaat gebruik-
en? Hoe voorkom je dat een bepaalde vi-
tamine niet meteen in de darmen worden 
afgebroken? Allemaal vragen die spelen 
in de industrie. Hopelijk krijgen we in 
deze Folia ook een aantal nieuwe inzicht-
en wat betreft medicatie en voeding.

Op het moment van schrijven staat de 
Dies van P.S. voor de deur, voor de veran-
dering hoeven wij niet 2 uur of meer in de 
trein om bij een activiteit te zijn, we kijken 
er dan ook erg naar uit. Op 21 maart zal de 
voorjaarsdag zijn, houd deze datum vrij, 
want het wordt een erg interessante dag! 

Klik hier voor:
de site

Facebook
LinkedIn
Twitter
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de mooiste creaties. Ons rest nu alleen 
nog de Buitendag, het Galadiner en het 
Galabal en ik kijk uit naar deze spetter-
ende afsluiting van een geweldige week.

De commissie der redactie van het Folia 
Farmaceutica heeft een interessant the-
ma gekozen voor hun derde nummer en 
ik ben erg benieuwd naar de invulling    
hiervan. De invloed die voeding kan heb-
ben op het menselijk lichaam is in veel 
gevallen essentieel bij de werking van ge-
neesmiddelen. Zo is bij menig farmacie- 
student bekend dat voeding invloed kan 
hebben op verschillende enzymen, een 
voorbeeld hiervan is cytochroom P450. 

Dit is één van de belangrijkste enzymen 
van het lichaam en heeft als functie li-
chaamsvreemde stoffen om te zetten. 
Een voorbeeld van voeding die invloed 
heeft op medicatie is grapefruitsap. 
Door deze frisse drank kan de afbraak 

Geachte Lezer,

Tijdens het schrijven van dit stuk be-                                                                                          
vindt Pharmaciae Sacrum zich vol 
in de viering van haar Dies Nata-
lis. Het 133-jarig bestaan van onze 
mooie verenging laten wij natuur-                                                                            
lijk niet zomaar aan ons voorbijgaan. 

Zo heeft 4 februari ons Wetenschappe- 
lijk Symposium plaatsgevonden met als 
thema ´Geestesziekten´. Veel leden en 
apothekers hebben naar diverse lez-
ingen geluisterd en is er binnen farma-
ceutisch Groningen meer kennis ver-
gaard over verschillende psychiatrische 
aandoen- ingen. Tijdens onze Culturele 
Avond hebben wij alles geleerd over het 
werk van de bekende drukker Hendrik 
Werkman. In het Grafisch Museum kon-
den leden verschillende druktechnieken 
zelf uitproberen en ontstonden hierdoor 

G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”
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van het geneesmiddel worden ver-
traagd en zullen de concentratiespiegels 
langer een hoge waarde aanhouden. Het 
gevolg hiervan kan zijn dat de patiënt 
last krijgt van bijwerkingen. In andere 
gevallen kan het ook zijn dat de werk-
ing van het geneesmiddel wordt ver-
minderd. Dit voorbeeld geeft goed weer 
dat geneesmiddelgebruik en voeding 
niet los van elkaar gezien kan worden.

Als ik de bovenstaande stukjes terug- 
lees, bedenk ik mij dat binnen Phar-
maciae Sacrum voeding en de Dies on-
losmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Tijdens het eeuwfeest van de verenig-
ing bleek na het Galadiner dat meer-
dere deelnemers ziek waren geworden. 
Gezien de massaliteit werd de GGD in-
geschakeld. Uit onderzoek bleek dat on-
geveer 200 deelnemers het slachtoffer 
waren geworden van een voedselvergif-
tiging. Ondanks dat het nooit bewezen 

is, was de oorzaak waarschijnlijk de ge-
serveerde garnalencocktail tijdens het 
Galadiner. De vereniging heeft hier ech-
ter wel de voorpagina van het Nieuws-    
blad van het Noorden mee gehaald. 
Tientallen jaren later hopen wij dat alle 
deelnemers aan het Galadiner alleen 
last zullen krijgen van enige brakheid.

Ik wil de commissie feliciteren met het 
publiceren van hun derde nummer en ik 
wil iedereen veel plezier wensen met het 
online lezen van dit nieuwe nummer!

Met vriendelijke groet,
namens het 133e bestuur der G.F.S.V. 
“Pharmaciae Sacrum”

Quincy de Hoog
h.t. praeses

Klik hier voor:
de site

Facebook
LinkedIn
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lende factoren een rol in de gezondheid 
van het lichaam. Om maar een voorbeeld 
te noemen: Er ontstaat bij het gebrek 
aan Vitamine C scheurbuik. Scheurbuik 
is echter makkelijk op te lossen door Vi-
tamine C in te nemen. Op die manier kan 
Vitamine C dus als pharma and nutrition 
gezien worden en worden op deze mani-
er de voedingswereld met de ziektebe-
strijdingswereld in verband gebracht. 

Ook in het bepalen van de juiste behan-
deling bij patiënten zien we al veel ver-
schillende gebieden samenkomen. En 
dat gaat niet altijd goed. Neem bijvoor-
beeld het discussieartikel in de Folia Phar-
maceutica ‘Mind over  Matter’ waarin 
de NHG-standaarden worden bedis-
cussieerd. Daar waar zulke standaarden 
ervoor zouden moeten zorgen dat er een 
standaard behandelmethode is voor pa-
tiënten, zorgt dit ervoor dat de huisarts 
niet eens aan de apotheker denkt bij het 

Waerde (bio-)farmaceut,

Voor u ligt de derde editie van de Folia 
Pharmaceutica, hét verenigingsblad van 
de K.N.P.S.V. Deze editie zal in het teken 
staan van Pharma and nutrition. Phar-
ma and nutrition is een begrip waarin 
twee losstaande componenten, en zelfs 
twee losstaande industrieën samen 
worden gevoegd tot één term en één 
industrie. En het is niet erg verwonder-
lijk dat deze twee industrieën zo dicht 
naar elkaar toe zijn gekomen, dat daar 
zelfs een term voor is bedacht. Want 
gedurende vele jaren is er altijd het 
besef geweest in de farmaceutische in-
dustrie, dat het welzijn van het mense- 
lijk lichaam afhangt van vele factoren. 

Zo ook is het besef dat het lichaam niet 
zomaar ziek of niet-ziek kan zijn er ge-
komen. Er spelen ontzettend veel verschil-

L.P.S.V. „Aesculapius”

NOV 2014 PAG 4 



uitschrijven van een geneesmiddel en 
het bepalen van de juiste behandeling. 
Altijd zal je tegen problemen aanlopen als 
er verschillende gebieden samenwerken. 

Zelfs in onze zorgeloze studententijd is 
dat al het geval. Zo denk ik dat voor de 
meesten van ons een geneesmiddel en 
een bepaald voedingspatroon overlap 
veroorzaken. Na een avondje stappen 
wil men nog wel eens grijpen naar een 
paracetamol om de hoofdpijn van de kat-
er enigszins te verminderen. Maar helaas 
zorgt dit voor een extra belasting op je 
cytochroom P450 systeem, wat mede ve-
rantwoordelijk is voor het meta- bolisme 
van zowel alcohol als paracetamol. 

Een bijzonder slechte keuze voor je  li-
chaam dus eigenlijk! Maar uiteraard 
moeten de voordelen en nadelen van 
het nemen van een paracetamol worden 
afgewogen en als daar dan als conclu-

sie uitkomt dat de hoofdpijn erger is 
dan de leverbelasting, dan zij het zo. 
Ik hoop in deze Folia meer te weten te 
komen over zulk soort problemen en 
vooral ook over voeding die als genee-
smiddelen kunnen werken. En ik hoop 
dat dan voor ons studenten (bio-)farma-
cie duidelijk wordt dat de scheidingsli-
jn tussen voeding en het geneesmiddel 
heel klein en vaag is. Al met al wens ik 
u ontzettend veel leesplezier met deze 
nieuwe Folia en hopelijk bent u na het 
lezen weer een stuk wijzer geworden.

Vivat, Crescat, Floreat, „Aesculapius”!

Namens het 129e bestuur der L.P.S.V. 
„Aesculapius” ‘PriJorditeit’,

Jordi Haubrich
h.t. praeses aesculapii

Klik hier voor:
de site

Facebook
LinkedIn
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Natuurlijk staan er ook weer een aan-
tal mooie activiteiten op de planning 
in Utrecht. Zo zal de almanakcommis-
sie het boekwerk onthullen waar zij 
een jaar lang aan hebben gewerkt,                                       
zullen we geld inzamelen voor het 
goede doel tijdens de zesuursloop 
en zullen we leren samenwerken 
met onze collega’s van geneeskunde 
en diergeneeskunde bij One Health. 

Dit jaar zullen we in april met 40 
U.P.’ers afreizen naar Boedapest voor 
de buitenlandexcursie om een kijk-
je te nemen in de farmaciewereld van 
Hongarije en te genieten van al het 
moois dat deze stad te bieden heeft. 

Voor u ziet u al weer de derde editie 
van de Folia Pharmaceutica van dit col-
legejaar. Deze Folia heeft het thema 
‘Pharma and nutrition’ en zal de link 
leggen tussen geneesmiddelen en voed-

Waarde leden der K.N.P.S.V., 

Het jaar 2015 is al weer in vol-
le gang en het winterse weer heeft 
nu ook ons kleine landje bereikt. 

Hoewel veel mensen met dit koude 
weer op de bank blijven zitten,  trots- 
eert de Utrechtse farmaceut de grauwe 
weersomstandigheden om bij de vele  
activiteiten van U.P. aanwezig te zijn. 

Zo heeft een groep U.P.’ers van de 
sneeuw in Frankrijk kunnen genieten 
tijdens de U.P.-skireis, hebben we het 
nieuwe jaar ingeluid met het S&G nieuw- 
jaarsdiner en het EFC nieuwjaarsfeest, 
heeft de ouderdag plaatsgevonden voor 
de eerstejaars studenten en hun fam-
ilie en is er weer volop gestreden voor 
de overwinning tijdens de CPS pubquiz. 

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”
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ing. Tegenwoordig horen we steeds 
meer over de invloed van goede voed-
ing op de gezondheid van de mens. 

De zogeheten superfoods worden steeds 
populairder en men heeft veel geld voor 
deze producten over. De opmars van de 
superfoods wekt natuurlijk ook vragen 
op. Dragen deze wonder bessen, zaden en 
kruiden daadwerkelijk bij aan een goede 
gezondheid en in hoeverre kunnen ze de 
werking van geneesmiddelen versterken? 

In deze editie van de Folia Phar-
maceutica krijgt u de kans zich ge-
heel in dit onderwerp te verdiepen. 

Ik wens u dan ook veel leesplezi-
er toe. Hopende u op een van 
de vele U.P.- of K.N.P.S.V.-acti-
viteiten te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het 120e bestuur der U.P.S.V. 
“Unitas Pharmaceuticorum”

Ilona Can
h.t. praeses

Klik hier voor:
de site

Facebook
LinkedIn
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kan alleen nog maar zeggen, houd je mail, 
de K.N.P.S.V. site en je Facebook in de gat-
en om niks te missen van alle informatie 
omtrent dit gala. Naast het gala betekent 
2015 voor Hygeia een lustrumweekend tij-
dens de pinksterdagen, zon, zee en Trojka’s 
in augustus en meer lustrumactiviteiten! 
De nieuwe lichting is tevens druk bezig met 
het maken van nieuwe roze gadgets, zo-
dat op activiteiten en vakanties de mooie 
roze kleur nog prominenter aanwezig is!  
Na de januari AV van de K.N.P.S.V. is het 
Leids kandidaatsbestuur van de K.N.P.S.V. 
onthuld. Namens alle leden van het 
Ph.V.D. “Hygeia” wil ik Emilie van der 
Sande, Janna Hoogduin, Anne Taams, 
Diederik Enschedé en Patrick Jongeleen 
feliciteren met hun kandidaatstelling!

Hopelijk tot op komende K.N.P.S.V.- en/of 
afdelingsactiviteiten!

Liefs,

Marrit Aaten
h.t. voorzitter van het Ph.V.D. “Hygeia”

Lieve leden der K.N.P.S.V.,

Op de dag dat de open Hygeia activiteit in 
Groningen plaatsvond werd het Noorden 
bedekt met een heuse laag sneeuw. Dit 
leidde op zaterdag 24 januari tot een barre 
tocht naar het Noorden vanuit de overige 
K.N.P.S.V.-steden. Onze activiteit vond op 
deze dag na de januari AV van de K.N.P.S.V. 
plaats en was dit keer een roze pubquiz. 
Met een groep van ongeveer 50 leden was 
de avond een groot succes. Met vragen over 
onder andere Hygeia, wiki weetjes, muziek 
en actualiteiten was het een Gronings team 
dat uiteinde lijk met een mooie roze prijs naar 
huis ging. Hierbij nogmaals gefeliciteerd!

Het nieuwe jaar is dus goed begonnen met 
de pubquiz, maar dit jaar brengt nog meer 
leuks voor Hygeia en alle K.N.P.S.V.-leden. 
Eén van de grotere activiteiten dit jaar is 
het gala met het L.P.H.D. “Don Durk” die 
op vrijdag 19 juni zal plaatsvinden en waar 
alle (bio)farmacie studenten voor zijn uit-
genodigd. Er wordt al druk gewerkt  om 
dit gala tot een groot succes te maken. Ik 

Ph.V.D. Hygeia

Klik hier voor:
Facebook
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Medicinale planten 
en kruidenMiddelen: 
wat betekenen zij voor de farMacie?

Dr. Herman WoerDenbag stuDeerDe Farma-

cie aan de RijksuniveRsiteit GRoninGen (1984). 

aansluitenD verricHtte Hij onDerzoek naar 

De cytotoxiciteit van sesquiterpeenlactonen, 

waaRop hij in 1988 pRomoveeRde. tot medio 

1997 was hij docent en ondeRzoekeR bij FaR-

maceutiscHe biologie, Waar Hij Werkte aan 

De proDuctie van Het antimalariamiDDel ar-

temisinine m.b.v. cel- en weeFselcultuRes van 

artemisia annua.  Daarna Werkte Hij ruim tien 

jaar aan De beleiDsmatige kant van Het uni-

versitaire onDerzoek en onDerWijs. nu is Hij 

Docent bij De opleiDing Farmacie aan De rug. 

Het besef dat je met bepaalde planten 
ziekten kunt genezen of symptomen kunt 
bestrijden is diep geworteld in de mense- 
lijke beschaving. eeuwenlang gebeurde dit 
‘traditioneel’, voornamelijk gebaseerd op 
ervaring en overlevering. vandaag de dag 
draait het om het vinden van wetenschap-
pelijk bewijs voor het gebruik van planten 
en plantenstoffen ten bate van onze ge-
zondheid. want nog steeds spelen zij een 
rol van betekenis in de geneeskunde en de 
farmacie. dit artikel gaat daar nader op in.

Groene chemie
planten produceren een breed scala aan 
chemische verbindingen (inhoudsstoffen), 
waarvan een aantal wordt gebruikt als ge-
neesmiddel. Het betreft uit plantenma-
teriaal geïsoleerde en daarna gezuiverde 
stoffen of om plantenstoffen waarvan in 
het laboratorium een derivaat wordt ge-
maakt om een betere of sterkere werking 
te krijgen. Daarnaast dienen plantenst-
offen als model (‘template’) voor het on-
twerp van synthetische geneesmiddel-
en. tabel 1 geeft een aantal voorbeelden.
omdat de vorming van plantenstoffen 
via ingewikkelde biosyntheseroutes ver-
loopt kan het interessant zijn om bepaal-          
de genen uit een plant over te brengen 

Door:
Dr. 

H.J. Woerdenbag
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in een geschikt productie-organisme,                                                   
bijvoorbeeld e. coli. met behulp van een 
dergelijk heteroloog expressiesysteem 
kunnen reacties worden uitgevoerd die or-
ganisch chemisch niet of nauwelijks moge- 
lijk zijn, waarbij de stereospecificiteit van 
plantenenzymen een ijzersterke troef is. 

in de continue zoektocht naar nieuwe ge-
neesmiddelen is de natuur een belangrijke 
inspiratiebron. geïsoleerde verbindingen, 
niet alleen uit planten maar ook uit bacte-
riën, schimmels en mariene organismen,     
leveren bruikbare ‘leads’ voor het ontwikkel-
en van nieuwe geneesmiddelen. De farma-
ceutische industrie en de universiteiten ver-
richten interessant onderzoek op dit gebied.
naast de plant als leverancier van chemische 
substanties zijn er de geneeskruiden, als zo-

danig gebruikt of bewerkt tot een geschik-
te toedieningsvorm. volgens schatting van 
de World Health organization (WHo) is on-
geveer 80% van de wereldbevolking voor 
hun gezondheid afhankelijk is van geneesk-
rachtige planten, vooral in ontwikkeling-
slanden. conventionele (‘chemische’) ge-
neesmiddelen zijn daar vaak onvoldoende 
voorhanden of te duur. ook is er een sterke 
cultuurafhankelijkheid; denk aan de tradi-
tional chinese medicine (tcm), de indiase 
ayurveda, de indonesische jamu of de tra-
ditional african medicine (tam). De WHo 
beschouwt geneeskruiden als onmisbaar.

fytotherapie en kruidenmiddelen: wat zijn 
dat en werken ze?
uit de aloude, traditionele kruidengenees- 

onGeveeR 80% van de weReldbevolkinG 
is voor Hun gezonDHeiD aFHankelijk 
van geneeskracHtige planten
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Tabel 1: Voorbeelden van plantenstoffen als geneesmiddel.

plantenstoffen die als zodanig als  
geneesmiddel worden gebruikt

semi-synthetische geneesmiddelen, 
gemaakt uit een plantenstof

geneesmiddelen met een plantenstof 
als model

atropine, cocaïne, digoxine, morfine, vincristine

Derivaten van artemisinine (arteether),  
paclitaxel (docetaxel), podofyllotoxine (etoposide)

Fentanyl (morfine), ipratropium (atropine), 
loperamide (codeïne), tetracaïne (cocaïne),  
vecuronium (tubocurarine)



“aan Deze registratieproceDure ligt ook 
een registratieDossier ten gronDslag 
Dat WorDt beoorDeelD Door Het cbg”

kunde heeft zich de moderne fytotherapie 
ontwikkeld. Fytotherapie is het gebruik 
van kruidenmiddelen (‘herbal medicinal 
products’, fytotherapeutica) voor genezing 
of preventie van ziekten, waarbij de toe-
passing zoveel mogelijk ‘evidence-based’ 
is: wetenschappelijk onderbouwd of ten-
minste plausibel gemaakt op basis van bio-
actieve inhoudsstoffen. Fytotherapeutica 
zijn gedefinieerd als ‘medicinale producten 
die als actieve ingrediënten uitsluitend 
planten, delen van planten of plantenma-
teriaal of combinaties daarvan bevatten, in 
ruwe of in bewerkte staat’. Fytotherapeu-
tica zijn complexe mengsels; uit planten 
geïsoleerde verbindingen zijn geen fyto-
therapeutica. tabel 2 geeft de belangrijk-
ste karakteristieken van fytotherapeutica. 

binnen de groep van kruidenmiddelen vind-
en we verschillende gradaties aan bewijs- 
kracht. resultaten van preklinisch onder-
zoek kunnen een traditionele toepassing 
tot op zekere hoogte bevestigen. ook zijn er 
ervaringsgegevens van artsen en patiënten 
alsmede open en retrospectieve studies die 
een therapeutische claim ondersteunen, 
maar goede klinische studies met kruiden-
middelen zijn schaars. De werking van ge-
standaardiseerde fytotherapeutica is door-
gaans het beste bewezen. standaardisering 
gebeurt op basis van één of meer bioac-
tieve of voor de plant karakteristieke in-
houdsstoffen of stofgroepen. Hierdoor 
wordt een reproduceerbaar product ver-
kregen, noodzakelijk voor wetenschappe- 
lijk onderzoek. tabel 3 toont voorbeelden 
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Tabel 2: Karakteristieken van fytotherapeutica.

bevatten veel verschillende planteninhoudsstoffen, met en zonder biologische activiteit

totale complex is het geneesmiddel

op basis van huidige kennis van werkingsmechanismen kan de toepassing wetenschappelijk 
worden onderbouwd of ten minste plausibel worden gemaakt

synergisme en antagonisme tussen planteninhoudsstoffen is mogelijk

milde, geleidelijk optredende werking

Grote therapeutische breedte, meestal veilig (toxische planten zijn wettelijk uitgesloten)

bijwerkingen en interacties (met ‘gewone’ geneesmiddelen) komen voor

effectiviteit vaak onvoldoende klinisch bewezen



van kruidenmiddelen en hun toepassing.
De meeste homeopathische middelen 
worden ook uit planten bereid. De filosofie 
van de homeopathie als geneeswijze en de 
aard van homeopathische producten wijkt 
echter sterk af van die van conventionele 
geneesmiddelen en van fytotherapeutica.   

wettelijke status van kruidenmiddelen
onvoldoende klinisch bewijs voor 
werkzaamheid staat de registratie van fyto-
therapeutica als geneesmiddel in de weg. 
in nederland zijn slechts enkele fytothera- 
peutica geregistreerd als geneesmiddel, 
met bijbehorende indicatie(s). sinds enkele 
jaren biedt de geneesmiddelenwet (geba-
seerd op europese wetgeving) de mogelijk- 
heid voor een vereenvoudigde registratie, 
als ‘traditioneel kruidengeneesmiddel’. 

aan deze registratieprocedure ligt ook een 
registratiedossier ten grondslag dat wordt 
beoordeeld door het college ter beoordel-
ing van geneesmiddelen (cbg) (of door de 
european medicines agency (ema)), maar 
met het essentiële verschil dat de farma-
cologische effecten en de werkzaamheid 
niet hoeven worden aangetoond. Het is 
voldoende om met documentatie aan te 
tonen dat het middel langer dan dertig jaar 
medicinaal in gebruik is. veiligheid en far-

maceutische kwaliteit moeten wel ondub-
belzinnig bewezen zijn. in ons land zijn in-
middels tientallen preparaten geregistreerd 
als traditioneel kruidengeneesmiddel.
De meeste kruidenmiddelen vallen onder 
de Warenwet, die door de nederlandse  
voedsel en Waren autoriteit (nvWa) 
wordt gehandhaafd. Deze producten zijn 
dus niet geregistreerd als geneesmiddel of 
traditioneel kruidengeneesmiddel, maar 
kunnen wel een ‘farmaceutisch voor-
komen’ hebben: een tablet of dragee met 
plantenextract, een capsule met gemalen 
plantenmateriaal of een tube crème met 
plantaardige ingrediënten. Daarnaast is 
er gedroogd plantenmateriaal, los of in 
zakjes, bedoeld om thee van te trekken. 

“Het is natuurlijk, Dus baat 
Het niet Dan scHaaDt Het ook 
niet.”
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een belangrijk onderdeel van de Warenwet 
is het Warenwetbesluit kruidenpreparaten. 
Deze omvat een lijst met giftige planten en 
plantenstoffen waarvoor het verboden is 
dat ze bestanddeel zijn van een kruiden-
middel. Daarnaast is er de nieuwe voed-
ingsmiddelen verordening, die bepaalt 

dat eet- en drinkwaren die voor 15 mei 
1997 nog niet werden geconsumeerd in 
de eu eerst moeten worden beoordeeld 
op veiligheid (via het cbg) voordat ze mo-
gen worden verhandeld. Dit alles dient 
ter bescherming van de volksgezondheid. 
Desondanks is er via internet van alles te 
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Tabel 3: Voorbeelden van kruidenmiddelen op basis van bewijskracht voor werkzaamheid*.

Klinisch effectief  
(in deze categorie vinden  
we vooral de preparaten  
die geregistreerd zijn als  
geneesmiddel)

plausibele werking  
(in deze categorie vinden 
we vooral de preparaten 
die geregistreerd zijn (of 
daarvoor in aanmerking 
komen) als traditioneel 
kruidengeneesmiddel)

werking niet of nauwe-
lijks wetenschappelijk 
onderbouwd  
(in deze categorie vinden 
we de producten die on-
der de Warenwet vallen)

ginkgobladextract, bij perifere doorbloedingsstoornissen  
(gestandaardiseerd op ginkgoliden en flavonglycosiden)

sint-janskruid (hypericum), bij milde tot matige depressie  
(gestandaardiseerd op hypericine en hyperforine)

preparaten met antrachinonderivaten, als contactlaxans  
(cascarabast, sennablad en –vrucht)

arnica, bij stijve spieren, kneuzingen

curcuma (geelwortel), galdrijvend bij spijsverteringsstoornissen

Duivelsklauw, bij milde gewrichtspijn

echinacea, bij onvoldoende weerstand, griep en verkoudheid

gember, bij reisziekte

ginseng, als adaptogeen

paardenkastanje, bij slechte doorbloeding van de benen

pelargonium, bij verkoudheid

valeriaan, bij lichte nervositeit, stress en slaapstoornissen

zaagbladpalm, bij benigne prostaathyperplasie

spijsverteringsbevorderende kruiden  
(kruidenthee met anijs, kalmoes, kaneel, etc.)

middelen bij verkoudheid en keelpijn (heemst, klimop, tijm)

Huidmiddelen (aloë, goudsbloem, smeerwortel)

*Omdat preparaten van eenzelfde plant kunnen verschillen in samenstelling, moet ieder preparaat 
afzonderlijk worden beoordeeld. Dit overzicht geeft daarom niet meer dan een algemeen beeld van 
kruidenmiddelen. Daarnaast is het vaak ook de keuze van een fabrikant of hij een product wil registre-
ren of als voedingssupplement op de markt wil brengen. 



koop wat wettelijk niet door de beugel 
kan. er circuleren claims die suggereren 
dat het gaat om een fantastisch middel 
bij bijvoorbeeld kanker, maar de werke-
lijkheid is meestal anders. Dergelijke mid-
delen werken niet of erger, zijn gevaarlijk 
en brengen (ernstige) schade toe als je ze 
gebruikt. realiseer je dat er geen betere gif-
menger bestaat dan moeder natuur. Daar-
naast kan er sprake zijn van verwisselingen 
(abusievelijke foutieve identificatie van het 
plantenmateriaal), opzettelijke vervalsing- 
en, bijmenging van andere (synthetische 
of dierlijke) producten of schadelijke ver- 
ontreinigingen (micro-organismen, zware 
metalen, radionucliden). op het veel-   
zijdige internetaanbod ontbreekt iedere 
controle door daartoe bevoegde instan-
ties. Daar lijkt geen kruid tegen gewassen.

veiligheid van kruidenmiddelen
omdat planten bioactieve verbinding-
en bevatten, kunnen er bij gebruik van
kruidenmiddelen ongewenste effecten 
ontstaan. De wet moet ons behoeden 
voor ernstige schadelijke effecten (ook 

na langdurig gebruik) of voor acute ver-
giftiging. acute reacties, in de vorm 
van jeuk, allergie of maagdarmproble-
men kunnen optreden bij gebruikers van 
kruidenmiddelen die daarvoor gevoelig 
zijn, net als bij gewone geneesmiddelen. 

over de veiligheid bij zwangerschap en borst-
voeding is voor de meeste kruidenmiddelen 
weinig bekend. niet doen dus. bij het lar-
eb kan melding worden gemaakt van (ver-
meende)  bijwerkingen van kruidenmiddelen.
in de literatuur zijn diverse interacties 
beschreven tussen kruidenmiddelen (of 
bestanddelen daarvan) met reguliere ge-
neesmiddelen. sommige plantenstoffen 
kunnen enzymen die betrokken zijn bij het 
geneesmiddelmetabolisme remmen of juist 
induceren. interferentie met cytochroom 
p450 iso-enzymen, p-glycoproteïnen en 
glucuronosyltransferases kan leiden tot far-
macokinetische interacties. er is dan sprake 
van verhoogde of verlaagde bloedspiegels 
van een geneesmiddel als gelijktijdig daar-
mee een kruidenpreparaat wordt gebruikt. 

in het interactiebewakingssysteem in ned-
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concluSie

erlandse apotheken is de interactie opge-
nomen van de orale anticonceptiepil met 
sint-janskruid: de pil wordt minder be-  
trouwbaar. als een cellulaire respons of 
receptoraffiniteit verandert onder invloed 
van een kruidenmiddel, spreken we van 
een farmacodynamische interactie. De 
klinische relevantie van een interactie met 
een kruidenmiddel is niet altijd duidelijk, 
maar bij geneesmiddelen met een smalle 
therapeutische breedte (orale anticoagu-
lantia, antihypertensiva, hartglycosiden, 
orale anticonceptiva en antidepressiva) 
is voorzichtigheid geboden. kruidenmid-
delen die we in deze context in de gaten 
moeten houden, zijn onder andere sint- 
janskruid, ginkgo, ginseng, knoflook en lax-
eermiddelen met antrachinonderivaten.

rol van de (openbare) apotheker
De consument heeft interesse in genees- 
kruiden, vaak onder het (vreselijk foute) 
motto ‘het is natuurlijk, dus baat het niet 
dan schaadt het ook niet’. er is veel te 
koop en voldoende aandacht in de me-
dia om de nieuwsgierigheid voor deze 

producten te voeden. De apotheker kan 
adviseren, waarschuwen en voorlicht-
en om het kaf van het koren te scheiden. 

idealiter bezit hij voldoende basiskennis 
over dit onderwerp en daarnaast het ver-
mogen om informatie te vergaren uit be-
trouw- bare bronnen en deze kritisch te 
kunnen beschouwen. als een apothek-
er geen plaats ziet voor kruidenmiddelen 
in de zorg is dat te respecteren. maar hij 
kan ook in deze niche duiken en zijn ken-
nis inzetten om ervoor te zorgen dat de 
consument in het vervolg niet meer naar 
de drogist of supermarkt gaat voor ‘iets 
van kruiden’, maar naar de apotheek. 
misschien zijn veilige, effectieve en kwali-
tatief goede fytotherapeutica zelfs wel een 
waardevolle aanvulling op ons geneesmid-
delarsenaal, voor genezing en preventie. 
om optimale farmaceutische zorg te kun-
nen verlenen is het hoe dan ook goed om 
te weten of een patiënt naast gewone ge-
neesmiddelen ook kruidenmiddelen geb-
ruikt en welke. immers, er zijn interacties 
mogelijk die klinisch relevant kunnen zijn.

inhoudsstoffen. Dit is bepalend 
voor zowel werking als veiligheid.

Klik hier
voor meer

informatie over
fytotherapie
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bedenk dat hèt fytotherapeuticum 
van een bepaalde plant niet bestaat. 
afhankelijk van de kwaliteit van het 
uitgangsmateriaal en de aard van 
het productieproces (bijvoorbeeld 
de extractiemethode) zal het prod-
uct een bepaalde samenstelling 
hebben voor wat betreft planten-

http://www.infofyto.nl




Project rwanda
Farmacie mondiaal

Afgelopen januari zat Wietske Hem-
minga met twee andere studenten uit 
Utrecht, namelijk Endriean Prajitno en 
Merel Philippart in Rwanda om er kennis 
te maken met het farmaceutische veld. 

eind maart opende ik de KnPSV- ledenmail 
en las vluchtig de inhoud die mij achteraf 
bleef prikkelen. een project van Farmacie 
mondiaal (Fm) in rwanda, een project waar 
masterstudenten farmacie voor werden 
gezocht die kennis zouden gaan maken met 
de farmacie op verschillende vlakken in een 
opkomend ontwikkelingsland. later las ik de 
mail nog eens en nog eens, zo zette ik eind 
mei dan eindelijk de stap om te solliciteren. 

midden in de zomer volgde een sollici-
tatiegesprek met richard van Slobbe namens 
Fm en met michiel van der werf namens de 
KnPSV. in dit gesprek werd duidelijk wat je 
daar zou gaan doen. Het was een persoon-
lijk gesprek of jij als persoon wel geschikt 
zou zijn voor zo’n reis. ikzelf gaf aan liever 
met iemand samen te reizen dan alleen. 
de dag na het gesprek ontving ik een 
email van richard: ik mocht deelnem- 
en aan het project! in die e-mail stond 
behalve gefeliciteerd ook de contactge-
gevens van endriean Prajitno, een stu-
dent uit Utrecht. richard had ons aan 

Door:
Wietske Hemminga
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wietSKe HemminGa iS 23 jaar oUd en zeSdejaarS 

StUdent Farmacie. momenteel zit ze midden in 

Haar maSteronderzoeK en HoUdt zij zicH met 

name beziG met zwanGere VroUwen, moeder-

melK en Vitamine d. naaSt Het StUderen Plant 

ze GraaG de reSt Van Haar Vrije tijd Vol met 

SPorten, commiSSiewerK, GezelliGHeid en wat 

bijbaantjeS. zo KnUtSelde wietSKe een aantal 

jaar terUG Voor G.F.S.V. PHarmaciae SacrUm 

een almanaK in elKaar en orGaniSeerde 

ze Het eerStejaarS introdUctieKamP. ooK 

HeeFt ze een bijbaantje alS zeilinStrUcteUr.



elkaar gekoppeld, gezien onze karak-
tereigenschappen elkaar wel eens 
goed aan zouden kunnen gaan vullen. 

na een paar mailtjes en een ‘real life meet-
ing’ in Utrecht in september, gingen we er-
voor en boekten we op 2 januari 2015 onze 
vlucht naar rwanda. Vanaf dat moment 
ging-en alle voorbereidingen van start, van 
vaccinaties tot het lenen van een backpack. 
met onze reis naar het zonnige en tropische 
‘land of a thousand Hills’ trapten endriean 
en ik 2015 goed af. endriean en ik waren niet 
de enige van het project die in januari rwan-
da zouden gaan bezoeken. ook merel Philip-
part had gepland dat zij voor dit project die 
maand naar rwanda zou gaan. Zo vormden 
wij samen de drie pioniers van dit project.

Het project bestond uit drie weken waarin 
we verschillende locaties bezochten. de 
eerste week verbleven we in ruhango, 
een dorpje op zo’n 1,5 tot 2 uur van Kiga-
li (de hoofdstad van rwanda). de eerste 
dag bezochten we de district Pharmacy, 
een distributie-apotheek die alle zieken-
huizen en gezondheidscentra in dat dis-

trict van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen voorziet. Het gaat hier dan 
om de publieke sector. de gewone open-
bare apotheken, community pharma-
cies genoemd, kopen zelf in bij groothan-
dels en vallen onder de private sector. 

in de district Pharmacy spraken we met de 
apotheker waar hij uitlegde hoe de zorg 
in rwanda geregeld was. opvallend was 
dat meer dan 85% van de bevolking een 
zorgverzekering heeft. natuurlijk zit er wel 
veel verschil in die zorgverzekeringen, maar 
vond ik deze structuur al heel wat voor een 
afrikaans land. even later kwam adeline 
Kazayire binnen, een ziekenhuisapotheker 
in het ruhango Hospital en onze contact-
persoon in rwanda. Zij hielp ons aan een 
slaapplek in ruhango en vertelde dat we 
de andere dagen in het ziekenhuis werden 
verwacht. dat was nog een hele kunst om 
daar te komen bleek, gezien het zieken-
huis is een dorpje verderop lag en dat zou 
betekenen dat we elke dag achterop de 
motor 40 minuten heen en ook weer ter-
ug over heuvelachtige zandweggetjes ons 
naar het ziekenhuis mochten begeven. 

wietske op de motortaxi naar het 
ziekenhuis verderop.
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Het ruhango Hospital is in 2012 gebouwd 
en zag er daarom goed uit. Het ziekenhuis 
is alleen niet te vergelijken met nederland, 
het is niet echt tweedelijns, maar meer een 
soort van anderhalfdelijns. omdat er geen 
huisartsen zijn, komen mensen met kleine 
klachten ook naar het ziekenhuis. daarom 
wordt er een verschil gemaakt in out-pa-
tients en in-patients. de in-patients zijn de 
mensen die echt in het ziekenhuis liggen.  

de taak van de apotheker ligt met name op 
logistiek vlak. adeline liet zien dat ze zich 
voornamelijk bezig hield met stock-man-
agement. Zij moet ervoor zorgen dat de 
geneesmiddelen die nodig zijn op het juiste 
moment binnen zijn. Gezien er meerd-
ere systemen door elkaar lopen, kostte 
dit haar erg veel tijd. een ander probleem 
was dat er vaak bepaalde middelen niet 
op voorraad zijn bij de district Pharma-
cy en zijzelf op pad moet om het te gaan 
halen in de private sector. maar op zo’n 
moment is er eerst toestemming van het 
ministerie van Gezondheid nodig. dit 
maakt het efficiënt werken wel erg lastig.
in de tweede week bezochten we eerst de 
Universiteit in Huye (Butare) waar we een 

college over pijnmanagement hebben ge-
geven. Hiervoor is gekozen omdat we in het 
ziekenhuis hadden gezien dat er meer aan-
dacht mag komen voor pijnmedicatie en 
dan met name aandacht voor hoe je de pijn-
ladder kan gebruiken. ondanks dat we daar 
in een tentamenweek zaten, doken er toch 
nog een stuk of 40 studenten op die geïnter-
esseerd luisterden. Vervolgens hebben we 
die middag een mooie rondleiding gekregen 
van een aantal actieve studenten en 
kwamen we tot de ontdekking dat deze zeer 
vooruitstrevende studenten hun interesse 
met name in fytotherapie hebben liggen.
Halverwege de week zijn we door- ge-
reisd naar Kibogora, een klein plaatsje 
aan ‘lake Kivu’. daar hebben we kennis 

gemaakt met nog een ziekenhuisapothek-
er. Het verschil met ruhango was dat dit 
ziekenhuis mede opgezet is door ame- 
rikanen en er dus meer gebruik werd ge-
maakt van protocollen. dat was ook wel te 
zien, alles liep wat meer gestructureerd. 
wel gaf de apotheker aan dat aan het logis-
tieke werk niet veel te veranderen was op 
dit moment, maar hij daarom het wel erg 
leuk zou vinden om een stagiair te hebben 

Wietske geeft een college over 
pijnmanagement.

wietske met de ziekenhuis-
apotheker in Kibogora.
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voor een langere tijd en dan puur op klin-
isch gebied, zodat hij daarvan kon leren.

de laatste week vond plaats in Kigali bij 
een farmaceutisch bedrijf genaamd Ki-
pharma, dit is een groothandel, laborato-
rium en community pharmacy in één. Veel 
apotheken kopen hun geneesmiddelen in 
bij deze groothandel. Kipharma haalt de 
geneesmiddelen met name uit europa. 
de logistiek hierachter is een heel proces, 
aangezien bijna alles wordt verscheept 
en dit zo’n drie maanden duurt, moet er 
erg vooruit worden gepland. Het lab is 
het enige productielaboratorium in rwan-
da. dit liep goed, vooral voor alle dermat-
ica op recept. Het streven is dat het lab 
uiteindelijk aan GmP zal voldoen, maar 
dit leek mij voorlopig nog niet mogelijk. 

Kipharma is een moederbedrijf van Uni-
pharma, wat een los bedrijf is voor de 
community pharmacies. de counter zag er 
wel zo uit zoals we ook in nederland ge-
wend zijn. innovatie die ze hier graag zoud-
en willen zien is een systeem dat interac-
ties aangeeft. Voordat dat mogelijk is, zou 
registratie van patiënten de eerste stap 
zijn. nadat wij over het nederlandse sys-
teem vertelden, overwogen ze registratie.

naast de werkdagen te hebben gespen-
deerd op farmaceutisch vlak, heb ik in de 
weekenden erg van het land kunnen ge-
nieten. Zo heb ik zebra’s, impala’s en gi-
raffes mogen bewonderen in akagera, een 
natuurpark naast de grens met tanzania. 
ik heb voor het eerst in mijn leven een 
vulkaan beklommen.  Het was een hike 
waarbij er meer dan 1200m hoogte werd 

overbrugd. ook hebben endriean, merel 
en ik in het nyugwe Forest in een water-
val gezwommen en een gemoderniseerde 
touwbrugtour boven het bos langs gedaan.

Rwanda, een prachtig land met veel vrien-
delijke en zeer behulpzame mensen en 
een nog steeds voelbare geschiedenis. De 
genocide van 20 jaar geleden heeft zo zijn 
littekens achter gelaten, zeer indrukwek-
kend en heel mooi om te zien dat de bev-
olking nu met z’n allen zo ver is gekomen.
Rwanda, ook wel het Afrika voor be-
ginners genoemd, ik kan het ieder-
een zeer aanraden! Voor mij was 
deze reis een geweldige ervaring!

Achtergronden  
en informatie 
op KNPSV.nl

wietske, merel en endriean op de 
gemoderniseerde touwbrug.
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knmp: Oralia vtgm
Oralia als hulpmiddel bij slikprOblemen 

De apotheker heeft unieke kennis in huis om 
een bijdrage te leveren aan een doelmatige 
behandeling én de medicatieveiligheid. 
Op het gebied van orale geneesmiddelen 
valt er op beide vlakken op een relatief 
makkelijke manier verbetering te boeken. 

Slikproblemen
Wist je dat ongeveer 60% van de 60-plussers 
last heeft van één of andere vorm van slik-
problemen? Ook onder die leeftijd zijn 
er vermoedelijk veel mensen die moeite 
hebben met het slikken van geneesmid-
delen. kijk maar eens naar je eigen om-
geving. lang niet al deze patiënten weten 
hun weg te vinden naar de apotheker. de 
meesten zoeken hiervoor een eigen manier 
om die tabletten, al dan niet met geregu-
leerde afgifte of maagsapresistente coat-
ing, toch kapot te krijgen en in te nemen. 
Wellicht slaan patiënten hele giften over. 
een simpele vraag over slikproblemen bij 

het ter hand stellen maakt een wereld van 
verschil met als gevolg: verbetering van 
therapietrouw en voorkomen van medi-
catiefouten. als apotheker is het makke-
lijk om op deze situaties in te spelen. het 
vragen naar bestaande slikproblemen, je 
bekend maken bij andere zorgverleners als 
deskundige, zoeken naar geschikte alter-
natieven (bijv. dranken) en als er geen al-
ternatieven zijn: instructies geven over het 
bewerken van capsules en tabletten om ze 
oraal of per sonde te kunnen toedienen.

Oralia VTGM
het is niet altijd mogelijk om geneesmiddel-
en om te zetten naar een farmaceutische 
vorm die geschikt is voor een patiënt met 
slikproblemen of een sonde. bewerken van 
vaste orale geneesmiddelen biedt dan een 
uitkomst. voordat een geneesmiddel bew-
erkt wordt, moet je goed weten wat kan. het 
naslagwerk Oralia vtgm op de knmp ken-
nisbank biedt de nodige informatie daarover.

Oralia vtgm bevat bewerkingsinformatie 
over meer dan 600 werkzame stoffen en 
de daarbij horende tabletten, capsules en 
dranken. Ook van injectievloeistoffen is uit-
gezocht of deze oraal ingenomen kunnen 
worden. de informatie biedt ondersteuning 
bij het beantwoorden van vragen over het 
gereedmaken en toedienen van orale genee-
smiddelen bij patiënten met slikproblemen 

Door:
Shiwai Ng,
apotheker

KNMP/LNA
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of een sonde, inclusief de arboaspecten. 

Oralia.nl 
niet alleen in de thuissituatie worden 
tabletten door patiënten met slikproblem- 
en of een sonde vermalen. dit gebeurt 
veelal ook in verpleeg- en verzorgingshui-
zen. Zorgverleners zijn lang niet altijd op de 
hoogte van de gevolgen en risico’s hiervan. 
Onwetendheid en tijdgebrek zijn belangri-
jke aanleidingen om tabletten te vermalen. 
Zorgverleners in de vvt-sector (verpleeg-, 
verzorgingshuizen en thuiszorgorganisa-
ties) weten vaak niet welke geneesmiddelen 
wel en niet vermalen mogen worden. ver-
malen levert tijdwinst op omdat het de toe-
diening van de medicatie makkelijker maakt 
en de weerstand van de patiënt om grote 
tabletten te slikken dan niet speelt. dat is in 
tijden van personeelsonderbezetting bij veel 
zorginstellingen een belangrijke factor. Ook 
hier kan je als apotheker het verschil maken 
en als expert meedenken in de processen. 

speciaal voor de vvt-sector en ziekenhui-
zen (verpleegafdelingen) is de website Ora-
lia.nl ontwikkeld. Oralia.nl is een versie van 
Oralia vtgm die speciaal bedoeld is voor 
zorgverleners buiten de apotheek. de web-
site kan mediumonafhankelijk door abon-
nees overal en altijd benaderd worden. 
Oralia.nl bevat hoofdzakelijk dezelfde infor-
matie als Oralia vtgm. de informatie is op 

Neem een 
kijkje op

www.oralia.nl

een andere wijze gepresenteerd, zodanig 
dat deze begrijpelijk en toepasbaar is voor 
zorgverleners in de vvt-sector. daarbij is 
ook de informatie die niet relevant is voor 
bijvoorbeeld de verpleging weggelaten. het 
gaat dan veelal om technische achtergrond-
informatie, zoals toelichtingen over het al 
dan niet bewerken van een geneesmiddel.

Ben je benieuwd naar Oralia VTGM? 
Neem dan een kijkje op de KNMP Ken-
nisbank. Benieuwd naar Oralia.nl? Tot 1 
april kun je een kijkje nemen op de web-
site met de volgende inloggegevens:

•	 Gebruikersnaam:	
 www.oralia.nl             
•	 Wachtwoord:	
 maart2015

Heb je vragen over Oralia VTGM en/of Oralia.
nl? Neem gerust contact op met de LNA-help-
desk: lna@knmp.nl of 070-3737370.
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STUDENT EXCHANGE PRO-
GRAM (SEP) 
MEDICAL WRITER IN ZUID-KOREA

ENDRIEAN PRAJITNO IS 23 JAAR EN ZIT 
MOMENTEEL IN HET VIJFDE JAAR VAN 
ZIJN STUDIE (FARMACIE) AAN DE UNI-
VERSITEIT UTRECHT. HIJ VERVULT OP 
DIT MOMENT TWEE TAKEN BINNEN 
DE INTERNATIONAL PHARMACEUTI-
CAL STUDENTS’ FEDERATION (IPSF):
- SINDS 2013 VERVULT ENDRIEAN DE 
TAAK VAN MERCHANDISE COORDINATOR
- SINDS DIT JAAR HEEFT HIJ  
PLAATSGENOMEN IN DE CORPO-
RATE RELATIONS COMMITTEE.

Torenhoge LED-verlichte wolken-
krabbers tussen eeuwenoude kei-
zerlijke tempels, lantaarnpalen 
met touchscreen-schermen en 
plastische chirurgie-advertenties 
met “before and after” foto’s met 
ernaast een groepje zakenlui die 
bij een authentiek straatkraampje 
staan te eten: nergens anders 
is het contrast tussen traditio-
neel en modern zodanig fraai ver- 
weven in een levendige hippe en 
hightech metropool met 25 mil-
joen inwoners. Welkom in Seoul! 

Dankzij KNAPS, de Koreaanse 
K.N.P.S.V., heb ik een SEP stage-
plek kunnen krijgen bij McCANN 
Health in Seoul (spreek uit als: Soo-
ll). McCANN Health, onderdeel 
van McCANN Worldgroup, is een 
“healthcare agency” dat zich voor-
namelijk richt op medische com-
municatie binnen de medische en 
farmaceutische wereld. Dit komt 
neer op objectieve informatie-
overdracht van bijvoorbeeld  evi-
dence-based geneesmiddelen, me-
dische actualiteiten of weesziekten 
gericht op een brede doelgroep 
variërend van medische special-
isten tot aan de doorsnee burger.

Tijdens de SEP-stage was ik één 
van de medical writers die deel 
uitmaakte van het Medical Team 
dat zich voornamelijk richt op far-

Door:
Enriean Prajitno
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macie-gerelateerde onderwerpen. 
Het is de taak van de medical writ-
er om wetenschappelijke artikels                
objectief, helder en concreet te 
presenteren voor de desbetref-
fende doelgroep. Dit kan het beste 
worden toegelicht met de projecten 
waaraan ik heb deelgenomen. Ik heb 
bijvoorbeeld een overzichtsdocu-
ment geschreven voor Koreaanse 
oncologen over Tykerb® (lapatanib) 
bij de behandeling tegen trastuzu-
mab-resistente HER2-geïnduceerde 
borstkanker. Ik baseerde me op evi-
dence-based artikelen om vervol-
gens een oordeel te geven over het 
middel. Nadat mijn eindversie werd 
nagekeken en goedgekeurd door 
mijn begeleider ging het naar de 
afdeling grafisch design. Hier ver-
werkten ze mijn tekst tot een fraai 
vormgegeven pamflet dat uitein-
delijk via een medical writer op het 
bureau bij de oncoloog belandt.

Andere projecten waaraan ik heb 
deelgenomen: een internationaal 
congres organiseren over de be-
handeling van Gaucher Disease; 
een lysosomale weesziekte, een 
behandelplan opgesteld voor Ja-
kavi® (ruxolitinib) bij myelofibrose, 
aanbevelingen gedaan over Med-
itoxin® als gelijkwaardige en goed-
kopere tegenhanger van Botox® en 
een van de hoogtepunten was dat 
ik de Nederlandse viroloog prof. Ab 
Osterhaus mocht interviewen over 
de H7N9-uitbraak in Azië. Kortom, 
de projecten kunnen erg variëren!

Het leven in Seoul is hectischer dan 
het leven hier in Nederland. Om te 
beginnen met de werkdruk: over-
uren maken (ook op zondag!) was 
heel normaal onder mijn gemo-
tiveerde Koreaanse collega’s. Op 
een gegeven moment moest ik er 
ook aan geloven en werkten we 
samen door tot laat in de avond om 
deadlines te halen. Het kantoor ligt 
in de wijk Gangnam en hier stikt 
het van de bars en restaurants. Het 
was dan heel vanzelfsprekend om 
samen met je collega’s na een lange 
werkdag even te ontspannen en ge-
zellig een drankje te doen alvorens 
weer huiswaarts te keren.  Ondanks 
de lange dagen mag ik eigenlijk niet 
klagen, want het eten in dit land 
was echt heer-lijk! Ze eten hier veel 
vaker buiten de deur dan in Neder-

“OVERUREN MAKEN (OOK OP ZONDAG!) 
WAS HEEL NORMAAL ONDER MIJN GEMO-
TIVEERDE KOREAANSE COLLEGA’S.”

McCANN Health in Seoul.
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land. Samen eten met je collega’s 
bevordert de bond en er heerst dan 
ook een aangename sfeer binnen 
de groep mede door onze moeder-
lijke en zorgzame teamleidster.

Naast het leven in en rondom het 
kantoor in Gangnam, waren er in de 
rest van dit dynamische metropool 
genoeg andere leuke, niet-werk   
gerelateerde dingen te beleven! 
Zo heb je de wijk Hongdae, die be-
kend staat als de studentenwijk 
met uitgaansgelegenheden en vele 
live-optredens die op straat worden 
opgevoerd door getalenteerde 
muzikanten. En er is Itaewon, dat 
bekend staat als de internationale 
wijk met zijn brede aanbod aan 
wereldgerechten en voor de al-
lernieuwste high-tech gadgets kun 
je terecht in Sangnam. Buiten Seoul 
valt ook veel te zien en te beleven: 
pistes pakken in Pyeongchang – waar 
in 2018 de Winterspelen worden ge-
houden, een bezoek aan het voor-
malig empirische rijk in Geyongju 
(het vroegere Rome van Azië), 
de grens oversteken met Noord-         
Korea in de DMZ of een slapende 
vulkaan beklimmen op Jeju-eiland. 

Al met al heb ik  een zeer leer-
zame en vermakelijke tijd ach-
ter de rug gehad in dit prachtige 
land! Hopelijk heb ik een duideli-
jk beeld geschetst van de taken 
van een medical writer en je tege-
lijkertijd ook warm gemaakt voor 
een SEP-stage in het buitenland. 

Meer informatie
over SEP

op KNPSV.nl

Endriean presenteert de medische arti kelen aan 
de desbetreff ende doelgroep.

Contrast tussen traditi oneel en 
modern is hier goed weergegeven.
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 Word lid van de KNMP
De KNMP speelt een belangrijke rol bij het 
bewaken van de kwaliteit van het vak van 
apotheker, ook op jouw universiteit. 
Zo zetten wij ons in voor de erkenning van 
het specialisme openbare farmacie. Jouw 
opleiding wordt afgestemd op de wensen 
en eisen vanuit het veld en op de toekomst.
 
De KNMP is dé vereniging die essentieel 
is bij de invulling en uitvoering van het 
beroep van apotheker. Ook voor jou!

Wat krijg je ervoor?
Voor e 37,50 per jaar ben je kandidaatlid 
van de KNMP. De voordelen van het KNMP 
kandidaatlidmaatschap op een rijtje:

• Het Pharmaceutisch Weekblad, vakblad  
 voor apothekers, elke week op de mat. 

• Gratis éénmalig het Informatorium 
 Medicamentorum tijdens de studie.

• Gratis éénmalig het FNA tijdens de 
 studie.

• Standaarden voor Zelfzorg tegen 
 een sterk gereduceerd tarief.

• Toegang tot alle informatie op 
 www.knmp.nl, waaronder de 
 KNMP Leden- en Apothekenlijst.

• Gratis toegang tot de KNMP 
 Wetenschapsdag in het voorjaar en 
 het KNMP Congres in het najaar.

Lid worden?
E-mail je gegevens naar leden@knmp.nl,
o.v.v. aanvraag kandidaat-lidmaatschap.
Meer weten: kijk op www.knmp.nl.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

http://www.knmp.nl/
mailto:leden@knmp.nl
http://www.knmp.nl/


Secretarieel VerSlag Van de 
Januari aV der K.n.P.S.V.,
gehouden oP 24 Januari 2015 te groningen

vereniging in amsterdam. Sinds dit studie-
jaar bestaat de studievereniging volledig 
uit studenten farmaceutische wetenschap-
pen. omdat de K.n.P.S.V. er naar streeft 
alle (bio-)farmaceutische studenten te 
vertegenwoordigen, willen we het con-
tact met deze vereniging warm houden. 
Vooralsnog is er te weinig   bekend over 
het voortbestaan van de vereniging om nu 
al te zeggen hoe dit verder zal verlopen.
 
er is een mededeling gedaan over de aan-
wezigheid bij het symposium en de work-
shops op het congres der K.n.P.S.V. aan-
wezigheid zal worden beloond om ervoor 
te zorgen dat meer mensen aanwezig zul-
len zijn. het weekend van de najaars aV 
en de Functionarissen activiteit is geëval-
ueerd. naar aanleiding van deze evaluatie 

Door:
Kjell Bakker

tijdens de algemene Vergadering heeft 
het bestuur der K.n.P.S.V. drie voorstellen 
gedaan. eén van deze voorstellen betrof het 
wijzigen van de kilometervergoeding. deze 
is van 18 eurocent veranderd in 19 euro-
cent per kilometer. het tweede voorstel be-
trof het digitaliseren van de bundels. Voor-
taan zullen er geen gedrukte bundels meer 
worden verstuurd, met een uitzondering 
voor de bundels die naar de afdelingen ver-
stuurd worden. de afdelingen krijgen nog 6 
gedrukte bundels naar hun hokken gestu-
urd, zodat wanneer mensen alsnog graag 
een gedrukte bundel willen lezen dit op de 
afdelings- hokken kan. het laatste voorstel 
betrof het actualiseren van de besluitenlijst 
waarbij 6 besluiten zijn komen te vervallen.
 
het bestuur heeft verschillende med-
edelingen gedaan, waaronder het contact 
met een nieuwe      farmaceutische studie-    
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en de mening van de aV, zal het bestuur 
gaan kijken naar de mogelijkheden voor 
het terugbrengen van een Functionar-
issenweekend op een toegankelijkere 
locatie dan de oude locatie in Putten.
 
de commissaris buitenland heeft verteld dat 
hij inmiddels druk bezig is met SeP-plaatsen 
in nederland. Verder heeft hij een update 
gegeven over de VJa/K.n.P.S.V.-activiteit, 
het project rwanda en het aankomende 
iPSF congress. ook is er een update ge-
geven over iPSF en het iPSF-be-                   stu-
ur. de commissaris algemene zaken heeft 
een update gegeven over ePSa en het aan-
komende annual congress in toulouse, de 
snuffelstages, de nieuwe aanvraagmeth-
ode van het Stipendiafonds en de tWin.
 
het halfjaarlijkse financiële verslag der 
K.n.P.S.V. is gepresenteerd en goedgekeurd. 
Verder zijn er diverse commissies afger-
ekend en gedechargeerd. tot slot zijn er 
leden geïnstalleerd in de congrescommis-

sie 2015-2016, de internationale commis-
sie 2015-2016 en de Benefietcommissie 
2015-2016. ook is één lid geïnstalleerd 
als national iMP coordinator, één lid 
van de Sportcommissie 2014-2015 en 
één lid als coördinator van de apotheek 
van het teddy Bear hospital groningen.
 
aldus naar waarheid opgemaakt,
groningen, januari 2015,
 
Kjell Bakker
h.t. secretaris der K.n.P.S.V.
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50 shades
het vak van apothekers

nathanlie BeijersBergen is  werkzaam ge-

weest in de natuurapotheek. hier heeft 

zij de meeste kennis opgedaan middels 

zelfstudie. momenteel is ze Bezig met een 

cursus fytotherapie opzetten voor post 

academisch onderwijs (pao) farmacie.  

EenVandaag verslaggever Mark Bos heeft 
prostaatkanker met uitzaaiingen. Hij heeft 
allerlei methoden aangegrepen om het 
herstellend vermogen van zijn lichaam aan 
te spreken en heeft dit in een documentaire 
gezet. Hij geeft aan dat hij zich soms een 
klein kind voelde tussen 2 ruziënde ouders, 
waarmee zowel de ‘reguliere’ als ‘alternati-
eve’ gezondheidszorg bedoeld worden. 

en Bos is zeker niet de enige die zich zo 
voelt. veel patiënten kiezen voor een com-
binatie van behandelmethoden en kunnen 
er voor kiezen ons als (toekomstig) zorgver-
leners daar wel of niet in te betrekken. ik 
vraag me wel eens af wat er binnen onze 
zorgtaak valt en hoe ver willen we eigen-
lijk medebehandelaar zijn? want dat we 
de capaciteiten hebben om beide kant-
en te begrijpen geloof ik wel, maar heb-
ben we ook de juiste mind-set ervoor? 

“Let food be thy medicine and medicine 
be thy food”, aldus hippocrates. een open 
deur voor velen, maar wanneer wordt vo-
edsel een medicijn of schadelijk voor ons? 
als men sinaasappelschillen laat trekken in 
alcohol en dat nuttigt na een zware maalti-
jd is dat een voorbeeld van voedsel of, bij 
gebrek aan domperidon in de vrije verkoop, 
medicatie? en in hoeverre zal iemand met 

Door:
Nathalie 

Beijersbergen 
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“let food Be thy medicine 
and medicine Be thy food”. 

chronische diarree last/baat hebben van/
bij de hoge dosering vitamine c die hij ie-
dere dag inneemt? een ander voorbeeld is 
terug te vinden in japan, 300 voor chris-
tus. hier liet men rijst fermenteren met 
een schimmel, totdat een rode kleur ont-
stond. dit mengsel werd toegevoegd als 
kleurstof aan voeding en tevens gebruikt 
om de vertering te helpen en de gezond-
heid op peil te houden. de ‘werkzame’ stof 
werd pas duizenden jaren later door mer-
ck geïsoleerd en zijn verwanten zijn niet 
meer weg te denken uit de apotheek: de 
statines. hadden de japanners medicatie of 
voedsel, een medisch hulpmiddel of miss-
chien wel superfood wat ze tot zich namen? 

voeding en (alternatieve) medicatie heb-
ben grote overeenkomsten, en het verschil 

ertussen is soms een dunne scheidingsli-
jn. hoe gaan we om met de (bij)werkingen 
van deze (voedings)middelen? want tox-
iciteit is een mate van dosering. wie bep-
aalt de kwaliteit van de (voedings)middel-
en? en wat is de ernst van een eventuele 
interactie of dubbel’medicatie’? allerlei 
vragen die uit de praktijk niet een zwart 
of wit antwoord hebben, er zijn alleen 
maar 50 tinten grijs. laat dat nu juist het 
vak van apotheker zo spannend maken… 

Nathalie Beijersbergen 

Klik hier
voor de
VJA-site
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KRUIDENPRODUCTEN UIT TRADITIONELE 
CHINESE GENEESKUNDE MEESTAL GEEN 
GENEESMIDDEL, MAAR WARENWET-
PRODUCT

DHR. DR. D. DE KASTE 
DRIES DE KASTE, APOTHEKER, WERKT ALS SE-
NIOR-WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER IN HET 
CENTRUM GEZONDHEIDSBESCHERMING VAN HET 
RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN 
MILIEU. HIJ IS TEAMLEIDER VAN DIVERSE PRO-
JECTEN O.A. PEILSTATION GENEESMIDDELEN, 
STATUSBEPALING EN PHARMACEUTICAL CRIME.

DHR. DR. P.H.J. KEIZERS
PETER KEIZERS IS CHEMICUS EN ALS WETEN-
SCHAPPELIJK MEDEWERKER VERBONDEN AAN 
HET RIVM. DAAR HOUDT HIJ ZICH BEZIG MET GE-
NEESMIDDELEN EN MEDISCHE TECHNOLOGIE.

MW. ING. R. HOVING
ROELINA HOVING IS ALS ONDERZOEKSMEDEWERK-
ER VERBONDEN AAN HET RIVM. DAAR HOUDT ZIJ 
ZICH BEZIG MET KRUIDEN EN GENEESMIDDELEN.
 

Door:
Dr. 

D. de Kaste

Traditionele Chinese geneeskunde (Tradi-
tional Chinese Medicine, of TCM) is een 
ongeveer 2500 jaar geleden in China ont-
staan zorgsysteem, bedoeld om van ziek-
te, een disbalans in de flow van de vitale 
lichaamsenergie (qi), te herstellen. In te-
genstelling tot westerse geneeskunde, 
focust TCM meer op de zieke persoon in 
plaats van op de ziekte van een persoon. 

TCM is een containerbegrip en omvat 
onder andere acupunctuur, moxabranden , 
massage, bewegingstechnieken, voeding en 
medicinale preparaten voor de behandeling 
van medische aandoeningen. Deze 
preparaten zijn meestal kruidenmengsels, 
al dan niet met toevoegingen van  dierlijk 
materiaal, vitaminen en mineralen. De 
samenstellingen van de preparaten zijn 
vaak  specifiek op de individuele patiënt 
gericht.

De term TCM wordt ook veelvuldig gebruikt 
voor de aanduiding: ‘Traditional Chinese 
Medicines’. Het direct vertalen hiervan 
naar het Nederlandse ‘traditionele Chinese 
genees- middelen’ geeft echter een conflict 
met de wetgeving in Nederland. Een product 
is pas een geneesmiddel als het voldoet aan 
de definitie van een geneesmiddel volgens 
artikel 1 van de Geneesmiddelenwet. 
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In dit artikel, en in het RIVM-rapport, 
zal daarom niet gesproken worden over 
geneesmiddelen, maar over geneeskunde. 
De medicinale preparaten van TCM 
worden hier TCM-producten genoemd.

Uit het verkennende onderzoek van het 
RIVM blijkt dat kruidenproducten uit de 
TCM worden ge- bruikt voor alle denkbare 
medische aandoeningen. Op een enkele 
uitzondering na, zijn deze producten echter 
geen geneesmiddelen, maar warenwetpro-
ducten. Voor de consument en de beroeps-
beoefenaars kan dit verwarrend zijn. Zij 
zouden er onterecht vanuit kunnen gaan dat 
deze kruidenproducten genees- middelen 
zijn. Op deze kruidenproducten uit de TCM 
is de Warenwet van toepassing. Daarom 
worden ze niet conform de geneesmiddelen-
wetgeving op een veilig ge-bruik beoordeeld 
en goedgekeurd door de overheid vóórdat 
ze op de Nederlandse markt verschijnen. 

Aangezien TCM-kruidenproducten volgens 
de Nederlandse wet- en regelgeving waren 

zijn en niet centraal zijn geregistreerd, zijn 
er geen directe gegevens beschikbaar over 
de hoeveelheden die naar en in Nederland 
worden verhandeld. Wel is vastgesteld dat 
er groei zit in het aantal registraties van 
beroepsbeoefenaars bij de Kamer van 
Koophandel en in de algemene aandacht 
die aan TCM wordt besteed.

Zo staan er in de Europese Pharmacopoeia 
(EP, supplement 7.8) 270 
grondstofmonografieën gebaseerd op 
plantmateriaal/kruiden, waarvan er 31 zijn 
aangemerkt als TCM-kruid-     en. Daarnaast 
staan er op dit moment 69 nieuwe Chinese 
kruiden op de werklijst die naar verwachting 
op korte termijn (2-3 jaar) in de EP zullen 
worden opgenomen. In de Chinese 
Pharmacopoeia (CP van 2000, 7e editie) 
staan circa 450 grondstofmonografieën 
voor enkelvoudige kruiden. In 2005 en 2010 
zijn er 28, respectievelijk 63 toegevoegd. In 
Figuur 1 zijn deze aantallen verwerkt in 
twee diagrammen. Uit deze figuur kan 
worden opgemaakt dat het huidige aandeel 

Figuur 1: Het aandeel van Chinese kruiden op het totaal aantal kruiden in de EP 
(A) en het aandeel van het aantal Chinese kruiden in de EP op het aantal kru-
iden in de CP (B).
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van Chinese kruiden in de EP nog niet groot 
is. De verwachting is echter dat dit aandeel 
zal toenemen, gezien het aantal kruiden dat 
op de werklijst van de EP staat en het grote 
aantal kruiden dat is opgenomen in de CP.

Het begrip werkzaamheid is volgens 
de theorie van TCM niet volledig in 
overeenstemming met dat van de 
westerse geneeskunde. De behandeling 
van diabetes bijvoorbeeld is volgens de 
westerse geneeskunde gericht op het 
verlagen van de bloed suikerspiegel, terwijl 
TCM streeft naar een geïntegreerde zorg 
voor het lichaam. Wat niet wegneemt 
dat ook TCM producten, al dan niet door 
unieke moleculaire bestanddelen, een 
farmacologische werking kunnen hebben. 
Daarnaast zijn er studies waarin wordt 
aangetoond dat een kruid een andere 
werking heeft dan de daaruit geïsoleerde 
actieve farmacologische stoffen. En er 
zijn voorbeelden van de aanwezigheid 

van meerdere farmacologisch actieve 
stoffen in een enkel kruid en meerdere 
werkingsmechanismen. Juist omdat TCM-
producten erop zijn gericht om meerdere  
doelen simultaan aan te pakken, is de kans 
groot dat er meerdere actieve ingrediënten 
aanwezig zijn. Veel onderzoek naar de 
effectiviteit van TCM is niet uitgevoerd 
volgens adequate wetenschappelijke 
methodologie naar westerse standaarden. 
Maar gezien de definitie van TCM, waarbij de 
nadruk ligt op de behandeling van de persoon 
en niet op de ziekte alleen, is het de vraag 
of de westerse methodologie geschikt is om 
de werkzaamheid van TCM aan te tonen.

Verwisselingen van kruiden met een onbe-
doelde giftige soort door een onwetende 
ondernemer, verkeerde doseringen, ille-
gale toevoeging en of verontreinigingen 
(zware metalen, pesticiden) zijn risicovolle 
voorvallen die zich allemaal in Nederland 
hebben voorgedaan. 

Figuur 2. DLC chromatogram (detecti e bij 366 nm) van het TCM kruid Eclipta prostata van verschil-
lende herkomst (de variëteiten A, B, C en D). Van links naar rechts is opgebracht: het extract van 
variëteit A: de bovengrondse delen (1), de wortel (2) en de gehele plant (3). Gevolgd door de refer-
enti e oplossing met wedelolactone en rozemarijnzuur (4). Daarna het extract van de gehele plant van 
variëteit B (5) en van variëteit C (6) en tenslott e van variëteit D: de bovengrondse delen (7).

NOV 2014 PAG 4 



Om gezondheidsrisico’s bij het gebruik 
van TCM-producten te beperken, zijn 
hoge kwaliteit en zuiverheid van de 
bestanddelen van groot belang. Een gebrek 
aan standaardisering van de productie en 
de afwezigheid van kwaliteitscontroles 
door producenten kunnen leiden tot 
kwaliteitsdefecten en inconsistentie 
tussen batches kruidenpreparaten. De 
gerapporteerde gevallen van toxiciteit van 
kruiden worden ook wel geassocieerd met 
een te losse regulering van kwaliteitseisen. 
Een manier om kwaliteitseisen te kunnen 
monitoren en handhaven is verplaatsing 
van de kruidenteelt naar EU-landen. Zo 
worden bijvoorbeeld in Duitsland Chinese  

kruiden geteeld. Chinese producenten 
kunnen de EP-monografieën gaan 
gebruiken voor de specificaties van de 
grondstoffen die in TCM-producten worden 
verwerkt. Er is dan geen onduidelijkheid 
meer over de kwaliteit van de ingrediënten 
die in die producten zijn verwerkt.

Het RIVM levert een bijdrage aan 
het ontwikkelen van monografieën 
voor de EP, waarbij de kwaliteit 
(identiteit, gehalte, zuiverheid) op 
een geharmoniseerde en eenduidige 
manier            wordt vastgelegd, zie figuur 2. 

Gebruikers van TCM-producten schatten de 
risico’s met betrekking tot het gebruik van 
de producten vaak laag in. Redenen    hier-
voor zijn het idee dat natuurlijke producten 
veilig zijn, het ontbreken van een bijsluiter 
met daarin mogelijke bijwerkingen en dat 
behandelaren zich vaak presenteren als 
arts. Tot nu toe vallen nagenoeg alle Chinese 
kruidenproducten onder de Warenwet. 

Het gebruik in Nederland van TCM-
producten lijkt de afgelopen 30 jaar toe 
te nemen. De risico’s die het gebruik 
met zich meebrengen zijn divers en 
productafhankelijk. Grote risico’s voor 
de volksgezondheid, zoals de kans op 
nierschade, oncologische aandoeningen 
en epileptische aanvallen, zijn daarbij 
ook gerapporteerd. Gebruikers en 
beroepsbeoefenaars lijken een lage 
risicobeleving te hebben. Er is nu geen 
overzicht van gezondheidsschade 
veroorzaakt door TCM-producten in 

Nederland. Schademeldingen zijn 
incidenteel en slechts bij zware gevallen, 
zoals bij de verwisseling van Steranijs en 
Aristolochia. Gezien de mogelijke risico’s en 
de verwachte omvang van het gebruik, is de 
gezondheidsschade mogelijk onderbelicht. 

Correspondenti e: dries.de.kaste@rivm.nl

Kruidenproducten uit de traditi onele Chinese genee-
skunde. Een verkennende studie naar aard, omvang 
en gebruik, RIVM rapport 2014-0129, januari 2015
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