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Pittige 
planten
Het aanbod geneesmiddelen en voedingssupplementen
op basis van geneeskrachtige planten is overweldigend.
Hetzelfde geldt voor de literatuur, off- en online, over
kruidengeneeskunde. Twee wetenschappers en een
wetgevingsspecialist bieden verhelderende inzichten en
gidsen je naar betrouwbare bronnen. — Door An Swerts

P
as zo’n 150 jaar geleden gingen
synthetische, ‘chemische’ genees-
middelen de apothekersrekken
vullen. Geneeskrachtige planten
daarentegen worden al zolang de
mensheid bestaat aangewend als

medicijnen. En voor veel mensen in ontwikke-
lingslanden zijn ze nog altijd de enige beschik-
bare geneesmiddelen. 

“Daarom doen we onderzoek op plantenpre-
paraten die in deze landen traditioneel worden
aangewend, onder meer voor infectieziekten
zoals malaria”, vertelt professor Luc Pieters,
diensthoofd van het laboratorium voor farma-
cognosie aan de Universiteit Antwerpen. “We
gaan na welke stoffen in een plantenpreparaat
verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheid en
of ze veilig kunnen worden gebruikt. Met die
bevindingen leggen we een na te streven ‘che-
misch profiel’ voor het plantenpreparaat vast.
En op basis daarvan kunnen dan ten minste de
kweek-, oogst- en bereidingsprocedures wor-
den geoptimaliseerd.”

Maar ook voor het rijke Westen blijven
planten een belangrijke rol in de geneeskunde
vervullen. Er zijn legio voorbeelden van uit
planten geïsoleerde stoffen die als geneesmiddel
op de markt zijn. “Denk aan digoxine tegen
hartfalen uit het wollige vingerhoedskruid
(Digitalis lanata)”, illustreert Pieters. “Of de
tumorgroeiremmer paclitaxel uit de West-Ame-

rikaanse taxus (Taxus
brevifolia). Uit de taxus die in
onze tuinen groeit (Taxus bac-
cata), isoleert men dan weer een
stof die na chemische omzetting
docetaxel oplevert, ook een tumorgroei-
remmer.” 

Behalve geïsoleerde inhouds-
stoffen worden ook volledige
planten, plantendelen of plan-
tenbereidingen aangewend in de
medische praktijk. “Enerzijds
gebeurt dat al lang in de vorm van
magistrale en officinale bereidingen van
de apotheker. Maar daarnaast zijn er,
vooral sinds het einde van de jaren
tachtig van vorige eeuw, heel wat plan-
ten(bereidingen) in voorgedoseerde vorm
in de handel gekomen.” 

Die laatste zijn het voorwerp van dit
Bodytalk-dossiertje fytotherapie
(planten- en kruidengeneeskunde).
Onder voorgedoseerde vorm verstaan we
overigens capsules, pastilles, tabletten,
pillen, comprimés, dragees, granulen,
ouwels, poederzakjes, drinkbare ampullen,
druppeltellerflesjes, enzovoort. En met
plantenbereidingen bedoelen we onder
meer tot poeder vermalen planten(delen),
extracten, tincturen, oliën en uitgeperste
sappen. b

S
ommige voorgedo-
seerde vormen van
planten(bereidingen)
zijn vandaag op de
markt als ‘kruiden -
geneesmiddel’, andere

als ‘voedingssupplement’. Een 
verwarrend gegeven. Professor Luc
Hombroeckx, die farmaceutische
wetgeving doceert aan de Faculteit
Farmaceutische Wetenschappen van
de KU Leuven, schept klaarheid.

Plantenlijsten
Voor de commercialisering van

een voedingssupplement volstaat
een notificatie bij de bevoegde
autoriteiten. “Een eenvoudige tell &
do-procedure dus”, verduidelijkt
Hombroeckx. Een geneesmiddel
daarentegen moet goedgekeurd
worden op basis van een omvang-
rijk registratiedossier. Het is dus niet
verwonderlijk dat sommige fabri-
kanten de status van voedingssup-
plement voor hun plantenpreparaat
beogen. En dat is ook perfect wette-
lijk. 

“Althans voor planten die zijn
opgenomen in lijst III van de FOD
Volksgezondheid (*)”, specificeert
Hombroeckx. “Hiertoe behoren
onder meer sint-janskruid (Hyperi-
cum perforatum), ginkgo (Ginkgo
biloba) en rode zonnehoed (Echina-
cea purpurea). Voor deze en heel wat
andere planten van die lijst III is een
maximale dagdosis vastgelegd. Als
de firma een dagdosis boven die
grenswaarde wil aanbevelen, kan
men het plantenpreparaat niet als
voedingssupplement – en dus alleen
als geregistreerd kruidengeneesmid-
del – op de markt brengen. Er zijn
overigens ook planten die in geen
geval als voedingssupplement op de
markt mogen komen. Voorbeelden
van deze ‘gevaarlijke’ lijst I-planten

zijn de blauwe monnikskap (Aconi-
tum napellus), de herfststijlloos
(Colchicum autumnale) en de gewone
smeerwortel (Symphytum officinale).
Als men lijst I-planten vanwege
weldoende eigenschappen in een
voorgedoseerde vorm wil commer-
cialiseren, kan dat dus uitsluitend
als geregistreerd geneesmiddel.”

Claims
Een voedingssupplement mag in

tegenstelling tot een kruidengenees-
middel ook buiten de apotheek
worden verdeeld. De keerzijde is wel
dat er géén preventieve of curatieve
eigenschappen aan toegeschreven
mogen worden. “Enkel gezondheids-
claims zijn toegelaten”,
verduidelijkt Hom-
broeckx. “Dat verklaart
waarom je in de infor-
matieve folder bij
voedingssupplementen
op basis van sint-jans-
kruid claims vindt zoals
voor een goede gemoeds-
toestand, terwijl de
bijsluiter van genees-
middelen op basis van
sint-janskruid vermeldt
dat ze zijn aangewezen bij milde tot
matige vormen van depressies.” 

De claim helpt je als consument
dus om een voedingssupplement
van een kruidengeneesmiddel te
onderscheiden. “Ook staat op de
verpakking van een kruidengenees-
middel altijd een registratiecode
(BExxxxxx of BE-TUxxxxxx) ver-
meld”, vult Hombroeckx aan. “De
vermelding van een notificatiecode
op de verpakking van een voedings-
supplement daarentegen is niet
verplicht.” En dat is jammer, aange-
zien het aanbod van voedingssup-
plementen – alleen al online –
bijzonder groot is. “Je kunt als

consument wel zelf nakijken of een
voedingssupplement genotificeerd,
en dus niet illegaal is”, geeft Hom-
broeckx als tip mee. “Raadpleeg
hiervoor de databank van genotifi-
ceerde producten op de website van
de FOD Volksgezondheid (*).” 

Garanties
Dat een voedingssupplement

genotificeerd is, geeft je als consu-
ment de garantie dat aan zekere
kwaliteitseisen is voldaan. “Ook al
zijn die eisen voor een kruiden -
geneesmiddel nog strikter”, merkt
Hombroeckx op. 

Zijn voedingssupplementen dan
per definitie minder kwaliteitsvol

dan kruidengeneesmid-
delen? “Neen, dat kun
je niet bij voorbaat
stellen. De fabrikant
van een voedingssup-
plement verbindt zich
ertoe om ‘geregeld en
op wisselende tijdstip-
pen’ analyses uit te
voeren. Alleen is de
geneesmiddelenfabri-
kant wettelijk verplicht
om élk lot te controle-

ren. En daarbij moet hij van elk lot
tot 1 jaar na de vervaldatum een
verzegeld monster bijhouden om in
geval van gemelde problemen
afwijkingen op te sporen.”

Ook aan de verplichting tot
farmacovigilantie moet alleen de
geneesmiddelenfabrikant voldoen.
“Hij moet dus beschikken over een
bewakingssysteem om meldingen
van bijwerkingen systematisch te
verzamelen en op te volgen”, legt
Hombroeckx uit. “Met de bijsluiter
van een geneesmiddel ben je dus
mogelijk vollediger geïnformeerd
dan met de informatieve folder van
een voedingssupplement.” b

Geneesmiddel 
of voedingsmiddel?

(*) Surf naar www.health.belgium.be. Gebruik als zoekterm: ‘Voedingssupplementen – verrijkte voedingsmiddelen’. Voor de plantenlijsten, kijk onder ‘Planten’: ‘geconsolideerde versie’. 
Voor de genotificeerde voedingssupplementen, kijk onder ‘Commercialiseren van voedingssupplementen’: ‘genotificeerde producten’.
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O
ver de doeltreffendheid van genees-
krachtige planten(bereidingen) vind je
allerhande beweringen, zowel off- als
online. Professor Luc Pieters (Universi-
teit Antwerpen) zoomt in op een be-
trouwbare online-bron die voor ieder-

een toegankelijk is.

Monografieën
Wie surft naar de website van het European Medicines

Agency (EMA) (www.ema.europa.eu/ema/) en achtereen-
volgens op ‘Find medicine’ en ‘Herbal medicines for human
use’ klikt, vindt per geneeskrachtige plant een monogra-
fie. Dat is een soort van bijsluiter waarin onder meer
indicaties zijn opgenomen – aandoeningen dus waarvoor
bepaalde delen of bereidingen van een plant mogen
worden aangewend. Maar je vindt er ook informatie over
bijwerkingen, wisselwerkingen met andere geneesmidde-
len, het werkingsmechanisme, enzovoort. 

“Deze monografieën vervangen geenszins de specifieke
bijsluiter in de verpakking van gecommercialiseerde
kruidengeneesmiddelen maar zijn een soort van algemene
bijsluiter met de conclusies van topexperts inzake het
medicinale gebruik van een plant.” De topexperts waar-
naar Pieters verwijst zijn de leden van het Herbal Medici-

nal Product Committee (HMPC). “In de eerste plaats zijn
de monografieën bedoeld voor de commissies in de EU-
landen die de registratieaanvragen voor nieuwe kruiden-
geneesmiddelen moeten beoordelen.” In België is dat de
Commissie voor Kruidengeneesmiddelen voor Menselijk
Gebruik (CKG), met Pieters als voorzitter. “Maar de
monografieën zijn ook voor het brede publiek toeganke-
lijk en worden volop hertaald naar samenvattingen voor
het publiek. Voor gember (Zingiber officinalis) bijvoor-
beeld staat zo’n samenvatting al online.”

Goed gestaafd?
In de samenvattingen voor het publiek wordt onder

meer toegelicht wat precies wordt bedoeld met indicaties
op basis van ‘goed gestaafd gebruik’ (‘well-established
use’) en indicaties op basis van ‘traditioneel gebruik’
(‘traditional use’). Wellicht een boeiend onderscheid voor
de kritische consument die wil weten in hoeverre de
doeltreffendheid van een planten(bereiding) voor een
bepaalde aandoening ook effectief bewezen is. Als een
plant(enbereiding) binnen de EU minimaal 10 jaar
medisch wordt aangewend voor een bepaalde aandoening
én er voor de doeltreffendheid en veiligheid wetenschap-
pelijke evidentie is, dan spreekt men van ‘goed gestaafd
gebruik’. In het geval van ‘traditioneel gebruik’ daarente-
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gen zijn er geen of ontoereikende klini-
sche bewijzen voor de doeltreffend-
heid bij de betreffende aandoening.
Maar de doeltreffendheid is wel
plausibel en de veiligheid is
voldoende aangetoond op basis
van het jarenlange gebruik van de
plant bij die aandoening. Jarenlang
betekent hier concreet minimaal de
afgelopen 30 jaar, waarvan minimaal
15 jaar in de EU. (voorbeelden, zie tabel)

Vereenvoudigde registratie
“Een kruidengeneesmiddel kan louter op basis van

‘traditioneel gebruik’ voor een aandoening geregistreerd
geraken”, vertelt Pieters. “Dus zonder klinische bewijzen
voor de doeltreffendheid en veiligheid die voor een
synthetisch geneesmiddel wél zijn vereist.” Vanwaar deze

toegeving van de wetgever? “Zonder deze
vereenvoudigde registratieprocedure voor
kruidengeneesmiddelen zouden veel waar-
devolle plantenpreparaten niet op de
markt kunnen komen. De torenhoge
kosten van de klinische studies
kunnen namelijk maar moeilijk
worden terugverdiend. Op een
plant die al lang gekend is, kun je

immers geen patent, en dus ook geen
periode van alleenrecht op de ver-
koop meer verkrijgen. Ook de consu-
ment vaart er wel bij als plantenpre-
paraten met alleen een jarenlange

gebruikstraditie toch de status van kruidengeneesmiddel
kunnen behalen. Want die status brengt voor de fabri-
kant plichten mee, zoals de eerder aangehaalde strenge
kwaliteitscontrole en bewaking van bijwerkingen.” b

Werkzaamheid 
in de weegschaal

Gedaan met misverstanden

“Onder fytotherapie horen strikt
genomen de geregistreerde kruiden-
geneesmiddelen, maar velen rekenen
hier ook de genotificeerde voedings-
supplementen op basis van planten
toe. Homeopathische producten horen
hier echter in geen geval toe. Ten
eerste, omdat homeopathische produc-
ten in tegenstelling tot fytotherapeu-
tica sterke tot extreme verdunningen
van het uitgangsmateriaal zijn. Aan-
hangers van de homeopathie geloven

namelijk dat ze plantaardig of dierlijk
uitgangsmateriaal krachtiger maken
door het te verdunnen. De verdun-
ning staat op het etiket vermeld met
een letter en cijfer. D1 staat bijvoor-
beeld voor een verdunning van 1 op
10, D2 voor een verdunning van 1 op
100, enzovoort. Wetenschappers uit
de fytotherapie of klassieke genees-
kunde menen echter dat homeopathi-
sche producten, net vanwege die
sterke verdunningen, hoogstens nog
een nuttig placebo-effect hebben. Het
gebeurt echter dat plantenbereidingen
worden voorgesteld als homeopathie,
terwijl de samenstelling op de verpak-
king bijvoorbeeld aangeeft: ‘95%
moedertinctuur’ – een nagenoeg
onverdund product dus. En dan

betreft het in feite fytotherapie, met
dus ook de te verwachten effecten van
fytotherapie.”

“De homeopathie onderscheidt
zich ook nog van de fytotherapie of
klassieke geneeskunde door de simi-
lia-regel te hanteren: ‘het gelijke kan
met het gelijkende worden genezen’.
Volgens dat principe kun je slaap-
problemen verhelpen met een homeo-
pathische verdunning van een stof die
je in hoge dosissen net uit je slaap
houdt – cafeïne bijvoorbeeld. In de
fytotherapie daarentegen worden,
zoals bij een therapie met synthetische
geneesmiddelen, middelen aange-
wend met een tegengestelde werking
– dempende middelen dus, zoals
extracten van valeriaan.” b

“Het is niet omdat een preparaat
van natuurlijke afkomst is dat het
geen bijwerkingen of wisselwerkin-
gen met andere geneesmiddelen of
voeding kan hebben.” (voorbeelden,
zie tabel)

Professor Sabine Van Miert, medewerkster van professor 
Luc Pieters, zoomt in op twee hardnekkige misverstanden over fytotherapie.

Plant Bijwerkingen of wisselwerkingen met geneesmiddelen of voeding

Sint-Janskruid (Hypericum
perforatum)

Treedt in wisselwerking met tal van geneesmiddelen, onder meer met de
anticonceptiepil (verminderde werking!). Verhoogt de kans op een
zonnebrand bij intense uv-blootstelling tijdens het gebruik. 

Ginkgo (Ginkgo biloba) Verhoogt de gevoeligheid voor bloedingen en versterkt dus het effect van
bloedverdunners.

Rode zonnehoed
(Echinacea purpurea)

Kan bij patiënten met astma, hooikoorts of eczeem een opstoot in de hand
werken.

Misverstand 1: kruidengenees-
middelen en voedingssupple-
menten op basis van planten
hebben nooit bijwerkingen.

Misverstand 2: homeopathische
producten schuilen zoals de
kruidengeneesmiddelen en
voedingssupplementen op basis
van planten onder de paraplu-
term fytotherapie. 

Plant Indicaties op basis van ‘goed gestaafd gebruik’ Indicaties op basis van ‘traditioneel gebruik’

Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) Behandelen van milde tot matige depressies. 

Symptomatisch behandelen van kleine ontstekingen van de
huid (bv. bij zonnebrand). Als hulpmiddel bij de heling van
kleine wonden. Verminderen van de symptomen bij milde
maagdarmongemakken.

Ginkgo (Ginkgo biloba) Verbeteren van (leeftijdsgeassocieerde) cognitieve
gebreken en van de levenskwaliteit bij milde dementie.

Verlichten van ‘zware’ benen en ‘koude’ handen en voeten
ten gevolge van mineure circulatiestoornissen.

Rode zonnehoed (Echinacea purpurea) Voorkomen op korte termijn en behandelen van een
verkoudheid. Behandelen van kleine oppervlakkige wonden. 

Opmerking bij tabel: voor de specifieke delen (bv. wortel) en/of bereidingen van de plant (bv. droog extract) die voor de gestelde indicaties worden aangewend, verwijzen we naar de
monografieën en samenvattingen voor het publiek.


