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Ten geleide

In dit eerste nummer van 2006 speciale aandacht voor urologische aandoeningen; met name (recidiveren-
de) urineweginfecties, waar veel vrouwen last van hebben en plasklachten bij oudere mannen.

Hoewel antibioticaprofylaxe een effectieve manier is om (recidiverende) urineweginfecties te genezen,
heeft het veelvuldig gebruik van antibiotica enkele nadelen: het kan leiden tot bijwerkingen en vergroot
de kans op resistentievorming. Het blijft dan ook belangrijk te zoeken naar alternatieven voor de preven-
tie en behandeling van urineweginfecties. In dit nummer daarom enkele bijdragen die de mogelijkheden
bespreken die de westerse en oosterse fytotherapie in dit opzicht kunnen bieden. Halkes-Pos evalueert de
effectiviteit van cranberry-bevattende producten bij het voorkomen van urineweginfecties in verschillende
patiëntengroepen. Ook geeft zij inzicht in het achterliggende mechanisme dat verondersteld wordt een rol
te spelen bij de werking van cranberry. In aanvulling op dit artikel beschrijven Beerepoot, Stobberingh en
Geerlings de opzet van een dubbelblinde, gerandomiseerde klinische studie die onlangs van start is gegaan
naar de niet-antibiotische versus antibiotische profylaxe bij vrouwen met recidiverende urineweginfecties.
In deze studie wordt onder andere ook de werkzaamheid van cranberry getest. De Haas belicht een com-
plex kruidenmengsel dat in de Traditionele Chinese Geneeskunde veelvuldig wordt toegepast bij 
urineweginfecties. Aan de hand van dit voorbeeld geeft zij kort uitleg van de oosterse benadering van
ziekten en de eigenschappen die aan de gebruikte kruiden worden toegeschreven.

Ondergetekende bespreekt het klinische bewijs dat momenteel beschikbaar is voor het veilige en effectieve
gebruik van sabalextracten bij de behandeling van mictiestoornissen bij oudere mannen die al dan niet
het gevolg zijn van een vergrote prostaat (benigne prostaat hyperplasie).

Tenslotte nog de resultaten van een enquête die het NVF-bureau onder de lezers van dit tijdschrift heeft
gehouden. De positieve uitkomsten van dit onderzoek zijn voor de redactie een extra stimulans om de
komende tijd met veel enthousiasme te blijven werken aan een blad dat voor alle doelgroepen interessante
en lezenswaardige artikelen bevat over fytotherapeutica en de toepassing hiervan bij verschillende aan-
doeningen.

De redactie wenst u veel leesplezier toe.

Bart Halkes
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Thema’s in het NTvF in 2006:

Zomer: Onderwijs in fytotherapie en farmacognosie; metabool syndroom

Najaar: Synergie bij fytotherapeutica

Winter: Congresverslag: fytotherapie bij dieren
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Inleiding
Bij vrouwen met terugkomende, ongecompliceerde urine-
weginfecties is het lange-termijngebruik van antibiotica
als preventieve therapie geïndiceerd. Dit is weliswaar een
effectieve methode, maar kan bijwerkingen veroorzaken
en het ontstaan van resistentie in de hand werken. Het
gevaar voor resistentievorming en de wens van een aan-
tal patiënten om te kunnen kiezen voor een meer natuur-
lijke behandeling maken het noodzakelijk dat er gekeken
wordt naar alternatieven voor de preventieve behande-
ling van urineweginfecties. Een mogelijk alternatief is het
gebruik van cranberry’s en daarvan afgeleide producten.

De bes

De (Amerikaanse) cranberry (Vaccinium macrocarpon
Aiton; synoniem: Oxycoccus macrocarpos (Aiton) Pers.;
Nederlandse naam: grote veenbes) is inheems in de
Verenigde Staten en Canada en komt na het invoeren
(via Terschelling, eind 19e eeuw) en verwilderen ook
voor op de Waddeneilanden, in Noord-Drenthe en in
sommige Hollandse en Friese veengebieden. Naast de
Amerikaanse cranberry wordt ook de Europese cranber-
ry of kleine veenbes onderscheiden; dit is Vaccinium
oxycoccus L.; synoniemen: Oxycoccus quadripetalus
Schinz et Tell. of O. palustris Pers. Het is een laag,
altijdgroen halfstruikje, dat in het begin van de zomer
bloeit. De stengels zijn liggend, vormen alleen aan de
voet bijwortels en richten zich aan de top op. De blade-
ren zijn langwerpig met afgeronde top en een niet of
weinig omgerolde rand. De plant groeit op vochtige,
min of meer zure, humusrijke zandgrond en op veen,
speciaal op plaatsen die in het winterseizoen onder
ondiep water staan. Onder water is de plant beschermd
tegen vorst, waar zij anders veel van te lijden heeft. Een
lichte overstuiving met zand stimuleert groei en bewor-
teling. Waar de plant in haar element is, laat zij andere
gewassen weinig levensruimte, doordat zij een dichte
vegetatie vormt en bovendien veel bladstrooisel produ-
ceert. De bessen, die twee centimeter in diameter kun-
nen worden en in de herfst dieprood kleuren, worden in
september en oktober geoogst [1]. 

De bessen bevatten meer dan 80% water en 10% kool-
hydraten. Andere inhoudsstoffen zijn flavonoïden,
anthocyanen - deze worden uit de pulp gewonnen en
gebruikt als kleurpigmenten -, catechin, triterpenen en
organische zuren, waaronder benzoëzuur en een kleine
hoeveelheid ascorbinezuur (vitamine C). Cranberry’s
worden geconsumeerd als verse bessen, als concentraat
in sauzen en jams en als sap. Het onverdunde sap is erg
zuur en ondrinkbaar en wordt daarom vaak gezoet of
verwerkt in cocktails. Verder zijn er cranberry-produc-
ten op de markt in de vorm van tabletten of capsules,
waarbij het voor de preventie van urineweginfecties van
belang is dat het gebruikte materiaal daadwerkelijk
afkomstig is van de (gedroogde) bessen en niet van het
blad of andere delen van de plant [2].

Onderzoek naar werkingsmechanisme
Aanvankelijk werd aangenomen dat het nut van cran-
berry’s bij het voorkomen van urineweginfecties berustte
op het verlagen van de zuurgraad van de urine door uit-
scheiding van vitamine C en (metabolieten van) benzoë-
zuur. Omdat bij diverse onderzoeken waarbij de zuur-
graad van de urine neutraal werd gehouden, cranberry’s
echter eveneens bescherming bleken te bieden tegen uri-
neweginfecties moeten andere werkingsmechanismen
ook een rol spelen [2; 3]. 
In de pathogenese van urineweginfecties is de eerste stap
het aanhechten van uropathogenen aan de epitheelcellen
van de blaas, waarna deze zich kunnen vermenigvuldi-
gen en een infectie veroorzaken. Escherichia coli is het
meest voorkomende pathogeen bij urineweginfecties.
Deze bacteriën hebben haarachtige uitsteeksels op hun
membraanoppervlak - de zogenaamde fimbriae, waar-
onder type-1 fimbriae en P-fimbriae - die twee soorten
adhesieven produceren (mannose-sensitieve en mannose-
resistente), waarmee hechting aan de uro-epitheelcellen
wordt bewerkstelligd. In 1984 werd voor het eerst
gesuggereerd dat gerapporteerde gunstige effecten
afkomstig van het gebruik van cranberrysap mogelijk
gerelateerd zijn aan de eigenschap om bacteriële adhesie
te inhiberen. In het betreffende onderzoek was gevon-
den dat na het drinken van een cocktail met cranberry-
sap de adhesie aanzienlijk gereduceerd werd in klinische
isolaten van E. coli afkomstig van patiënten met urine-
weginfecties. Na dit eerste verslag zijn er meerdere stu-
dies gedaan om dit effect te onderzoeken en het bleek
dat urinemonsters, verkregen van gezonde vrijwilligers
die cranberrysap hadden gedronken, in staat waren
hechting van uropathogene E. coli-isolaten aan geïso-
leerde uroepitheelcellen te voorkomen. Inmiddels zijn er
twee inhoudsstoffen uit cranberry’s geïsoleerd die de
adhesie van E. coli inhiberen. De ene is fructose, dat de
aanhechting van type-1 fimbriae (mannose-sensitieve
fimbriae) remt, de ander is een hoog-moleculaire, poly-
mere stof die de aanhechting van de P-fimbriae (manno-
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se-resistente fimbriae) blokkeert. Alhoewel alle vruch-
tensappen fructose bevatten, heeft alleen de cranberry
de hoog-moleculaire, polymere component die later
werd geïdentificeerd als proanthocyanidin type-A [2; 4].
Deze specifieke proanthocyanidinen bestaan uit polyfla-
van-3-ol oligomeren, gebaseerd op een herhalende
structuureenheid van (epi)catechin die door middel van
een of meer type-A interflavanyl verbindingen gekop-
peld zijn, al dan niet met een (epi)gallocatechine een-
heid [5].
Dat specifiek de type-A verbinding relevant is, is geble-
ken uit een onderzoek waarbij de anti-adhesieve eigen-
schappen van cranberry werd vergeleken met bronnen
van proanthocyanidinen met type-B verbindingen, zoals
in groene thee, druivensap, appelsap en pure chocolade.
Naast het aantonen van de aanwezigheid van de ver-
scheidene proanthocyanidinen en de in vitro activiteit
van de geïsoleerde proanthocyanidinen werd ook de
anti-adhesieve activiteit gemeten in de urine afkomstig
van vrijwilligers die de diverse producten hadden inge-
nomen. Van cranberry bleken zowel de geïsoleerde pro-
anthocyanidinen als de na inname verzamelde urine een
in vitro anti-adhesieve activiteit te hebben terwijl bij de
andere producten geen anti-adhesieve activiteit werd
waargenomen [6]. Uit andere studies blijkt dat de type-
A proanthocyanidinen een direct effect hebben op de
fimbriae van de bacteriën, waarbij de conformatie van
de moleculen aan de oppervlakte van de bacteriën
wordt veranderd en de adhesie wordt verminderd [7].
Het blijft echter de vraag of de proanthocyanidinen als
zodanig verantwoordelijk zijn voor de activiteit. Gezien
hun grootte is het namelijk onwaarschijnlijk dat ze in
onveranderde vorm worden opgenomen uit het maag-
darmkanaal, maar mogelijk kan een metaboliet een bij-
drage leveren aan de gevonden activiteit van cranberry. 
In verband met een mogelijk werkingsmechanisme is
ten slotte nog een interessante bevinding gerapporteerd
die doet vermoeden dat gebruik van cranberry leidt tot
selectie van minder adhesieve E. coli bacteriën in de
feces. Omdat uropathogene bacteriën van fecale oor-
sprong kunnen zijn, zou deze vorm van selectie even-
eens kunnen bijdragen tot het verminderen van het aan-
tal urineweginfecties [2]. 

Klinisch onderzoek naar de preventie van 
urineweginfecties door cranberry 
De eerste klinische studie die het effect van cranberry’s
op de urineweg evalueerde werd in 1966 gepubliceerd.
Papas et al. beschreven het effect van cranberrysap bij
60 patiënten met bacteriurie die gedurende drie weken
480 ml sap per dag kregen. Na de behandeling trad bij
53% een gunstig effect op en bij nog eens 20% een
meer bescheiden effect, echter zes weken na beëindiging
van de behandeling trad bij de meeste patiënten weer
bacteriurie op. Na de studie van Papas et al. zijn er nog
ongeveer een dozijn klinische studies gedaan naar de
effectiviteit bij de preventie van urinewegproblemen
van diverse cranberry-producten. Bij sommige studies
was de primaire parameter het optreden van sympto-
men van een urineweginfectie (blaasontsteking), bij
andere studies was (asymptomatische) bacteriurie de
primaire parameter. De studies onderzochten verschil-

lende patiëntenpopulaties, waaronder sexueel actieve
volwassen vrouwen, ouderen, kinderen en patiënten
met verschillende medische aandoeningen. 
Kontiokari et al., Stothers en Walker publiceerden
gerandomiseerde studies die volwassen vrouwen onder-
zochten. In de studie van Kontiokari et al. - een open,
gerandomiseerde, gecontroleerde studie - werden 150
vrouwen met een geschiedenis van urineweginfecties
verdeeld in drie groepen. Eén groep dronk 50 ml per
dag van een cranberry/rode vossebes sapconcentraat
dat bestond uit 7,5 g cranberry concentraat en 1,7 g
rode vossebes concentraat (Rode vossebes; Vaccinium
vitis-idaea L.; Engelse naam: Lingonberry; Duitse
naam: Preiselbeere). De tweede groep dronk 100 ml
van een lactobacillus-bevattende drank en de derde
groep kreeg geen behandeling. Na zes maanden behan-
deling had 16% van de cranberry/rode-vossebesgroep,
39% van de lactobacillus groep en 36% van de contro-
legroep één of meer urineweginfecties doorgemaakt. Dit
vertaalt zich in een 20% vermindering van het absolute
risico in de cranberry/rode-vossebesgroep. Interessant is
ook dat hoewel de behandeling van de cranberry/rode-
vossebesgroep na zes maanden werd gestopt (de produ-
cent stopte de productie van het sap), het percentage
vrouwen dat een herhaling van een urineweginfectie
doormaakte na twaalf maanden nog steeds significant
lager was. Deze bevinding impliceert een aanhoudend
effect en ondersteunt de theorie dat cranberry selecteert
voor minder adhesieve bacteriestammen.
Stothers voerde een gerandomiseerde, placebo-gecontro-
leerde, dubbelblinde studie uit bij 150 vrouwen met een
medisch verleden van urineweginfecties. De vrouwen
werden in drie groepen verdeeld, een groep die placebo-
sap en placebotabletten kreeg, een groep die cranberry-
sap en placebotabletten kreeg en een groep die placebo-
sap en cranberrytabletten kreeg. Het sap bestond uit 250
ml puur, ongezoet cranberrysap dat driemaal daags werd
ingenomen. De tabletten - met een dertigmaal geconcen-
treerd cranberrysap - werden tweemaal daags ingeno-
men. Na een jaar lieten de resultaten zien dat 32% van
de placebo-behandelde vrouwen één of meer urinewegin-
fecties had doorgemaakt, vergeleken met 20% van de
vrouwen in de cranberrysap-groep en 18% van de vrou-
wen in de cranberrytabletten-groep. De absolute risico-
reductie voor de cranberry-producten was 12%-14%.
Een kleinere studie uitgevoerd door Walker et al. leverde
verdere ondersteuning van de door Kontiokari et al. en
Stothers gevonden resulaten. In deze studie - dubbelblind
en cross-over van opzet - werden 19 vrouwen met een
historie van urineweginfecties gedurende drie maanden
behandeld met of cranberrycapsules (met 400 mg cran-
berry, niet nader omschreven) of placebocapsules.
Daarna werden de groepen gewisseld voor nog eens drie
maanden. Alhoewel maar tien patiënten de gehele studie-
duur voltooiden, waren de resultaten gunstig voor het
gebruik van cranberry. Van de 21 opgetreden urineweg-
infecties traden er 6 op in de cranberry-behandelde groep
en 15 in de placebogroep. 
De bovengenoemde drie studies laten zien dat het gebruik
van cranberry statistisch gezien effectief is voor de preven-
tie van urineweginfecties bij volwassen vrouwen. 
Er is een overzichtsartikel verschenen van Jepson et al.
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[8], die onder andere de studies van Kontiokari et al. en
Stothers bespreken. Deze twee studies zijn volgens de
schrijvers van dit overzichtsartikel van goede kwaliteit en
kunnen mogelijk het bewijs leveren dat cranberry effec-
tief is voor het afnemen van het aantal symptomatische
urineweginfecties bij vrouwen. De auteurs plaatsen daar
echter de nodige kanttekeningen bij, zoals het feit dat bij
sommige studies bij langdurig gebruik van met name sap
een groot aantal deelnemers uitviel. Dit kan erop wijzen
dat cranberrysap bij langdurig gebruik niet wordt getole-
reerd. Verder vonden zij geen onderbouwing van de
gebruikte dosering en de concentratie van de producten
die werden ingenomen en ontbrak er ook een onderbou-
wing van de tijd gedurende welke cranberry zou moeten
worden ingenomen voor een maximaal effect. 
Twee studies hebben het gebruik van cranberry bij oude-
re vrouwen onderzocht maar in tegenstelling tot de drie
hierboven beschreven studies, kozen deze studies als
primaire parameter bacteriurie. Avorn et al. voerden
een grote, gerandomiseerde, dubbelblinde studie uit
waarbij 153 asymptomatische oudere vrouwen 300 ml
cranberrysap/cocktail ontvingen of een placebo.
Urinemonsters werden genomen aan het begin en ver-
der maandelijks, gedurende zes maanden. Aan het
begin werd bacteriurie en pyurie aangetoond in onge-
veer 20% van de monsters van zowel de cranberry- als
de placebo-behandelde groep. Vanaf de tweede maand
was er een statistisch significant verschil tussen de beide
groepen, in het voordeel van de cranberry-behandelde
groep. Aan het eind van de zes maanden durende studie
was er in 28% van de urinemonsters bacteriurie en
pyurie aanwezig. De kans om bacteriurie met pyurie te
hebben was 42% minder voor de cranberrygroep dan
voor de placebogroep. De auteurs concludeerden dat de
inname van cranberry-producten de frequentie vermin-
derde van bacteriurie met pyurie bij oudere vrouwen.
Tevens werd door de auteurs terzijde gerapporteerd dat
tijdens de studieduur 16 vrouwen in de controlegroep
antibiotica kregen voor urineweginfecties, tegenover
acht in de cranberrygroep.
Haverkorn en Mandigers evalueerden ook het gebruik
van cranberry bij oudere patiënten en kozen voor een
niet-geblindeerde, cross-over opzet van de studie.
Mannen en vrouwen in een verpleegafdeling van een
ziekenhuis kregen tweemaal daags 15 ml cranberrysap

(geen verdere specificatie) gemengd met water of dezelf-
de hoeveelheid water. Na vier weken werden de behan-
delingen omgedraaid. Slechts 17 patiënten verbleven
lang genoeg op de afdeling om beide vierweekse perio-
den vol te maken. Bacteriurie werd gevonden gedurende
de hele periode bij drie patiënten en in geen enkele perio-
de bij zeven patiënten. De overige zeven patiënten had-
den minder gevallen van bacteriurie tijdens de cranberry-
periode dan tijdens de controleperiode, wat duidt op een
bescheiden preventieve rol van cranberrysap.
Nog twee niet-gerandomiseerde studies bij oudere
patiënten zijn uitgevoerd. In een Deense studie werd het
optreden van urineweginfecties in twee geriatrische afde-
lingen vergeleken. In de ene afdeling kregen patiënten
cranberrysap aangeboden in de andere gewone bessen-
sap. De resultaten lieten zien dat cranberrysap geen
invloed had op het optreden van urineweginfecties. In
een ander onderzoek werden 538 inwoners van een
bejaardenhuis dagelijks voorzien van of 220 ml cranber-
rysap of zes capsules met cranberryextract. Ten opzichte
van historische controles was het optreden van urine-
weginfecties significant minder, van 27 gevallen per
maand naar 20 gevallen per maand.
Twee studies hebben het potentieel van cranberry geëva-
lueerd voor kinderen met medische aandoeningen waar-
door zij vatbaarder zijn voor urineweginfecties, zoals een
blaasafwijking waarbij herhaaldelijk catheterisatie nodig
is. Deze studies lieten geen enkel voordeel zien voor het
gebruik van cranberry voor de preventie van urinewegin-
fecties of bacteriurie onder deze omstandigheden (de in
deze paragraaf geciteerde klinische studies zijn uitgebreid
besproken in de overzichtsartikelen [2; 4; 8]).

Klinisch onderzoek naar de behandeling van
urineweginfecties met cranberry
De behandeling van urineweginfecties met cranberry is
nog nauwelijks onderzocht, er zijn geen gerandomiseer-
de studies aanwezig. Vooralsnog is er dus geen bewijs
dat cranberrysap of andere cranberryproducten effectief
zijn bij de behandeling van urineweginfecties [2; 4]. 

Veiligheid 
De veiligheid van cranberry wordt beschouwd als uit-
stekend [4]. Afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid
kunnen sommige patiënten een lichte laxatie ondervin-
den en tijdens het gebruik van met name cranberrysap
kan er reflux en misselijkheid optreden [8]. Er moet
wel worden gewaarschuwd voor een toename van het
risico op bepaalde type nierstenen bij langdurig gebruik
door patiënten die hiervoor al een verhoogd risico heb-
ben. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat cranberry
mogelijk het risico op calciumoxalaatstenen vergroot en
de vorming van urinezuursteen, dit vanwege de toege-
nomen excretie in de urine van oxalaat en een lichte
aanzuring van de urine [9]. Tevens is er een mogelijke
interactie met warfarine gemeld. Dit is aannemelijk,
want cranberrysap bevat antioxidanten - waaronder
flavonoïden - die cytochroom-P450 enzymen kunnen
inhiberen. Aangezien warfarine hoofdzakelijk wordt
gemetaboliseerd door CYP2C9, zou er inderdaad een
interactie kunnen optreden met als resultaat een ver-
hoogd bloedingsrisico [10]. 
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Figuur 1. Voorbeeld van een type-A proanthocyanidin 
structuur, epicatechin-(4β→6)-epicatechin-(4β→8, 2β→O→7)-
epicatechin.



Conclusies 
De resultaten van de klinische studies suggeren een
mogelijk voordeel van het gebuik van cranberry bij de
preventie van urineweginfecties in bepaalde populaties.
Het sterkste bewijs is beschikbaar voor volwassen
vrouwen met eerder doorgemaakte urineweginfecties.
Bij deze populatie blijkt cranberry effectief bij de pre-
ventie van nieuwe urineweginfecties. Bij ouderen ver-
minderde de cranberryconsumptie de incidentie van
bacteriurie. Bij andere patiëntengroepen met een hoog
risico op urineweginfecties werd geen effect van inname
van cranberry gevonden. In de populatie met het mees-
te voordeel van cranberryconsumptie werd 50% ver-
mindering van urineweginfecties gevonden. Dit is,
gezien vanuit een klinisch oogpunt, slechts een beschei-
den effect. Daaraan gekoppeld is de last van het gedu-
rende een lange termijn dagelijks innemen van een
cranberry-product, waarbij in het geval van sap ook
het ongemak telt van de twee- of driemaal daags in te
nemen grote hoeveelheid sap [2].
Voor de tot dusver uitgevoerde klinische studies geldt
dat ze gelimiteerd zijn van opzet, waarbij het grootste
obstakel voor een eenduidig eindoordeel wordt
gevormd door de diversiteit van de onderzochte pro-
ducten, zowel qua formulering (zoals al dan niet gezoet
sap, cocktail, capsules of tabletten) als ook qua
gebruikte dosering en doseringsregime en de gebruiks-
duur. Er is, kortom, meer goed klinisch onderzoek
nodig voordat een eenduidige uitspraak gedaan kan
worden over de effectiviteit van cranberry bij de pre-
ventie van urineweginfectie, waarbij goed moet worden
gekeken naar welk product bij welke dosering het
meest effectief is en met definiëring van de veroorzaker
van de infectie. Met name is het nodig dat er onder-
zocht wordt in hoeverre de behandeling met sap accep-
tabel is voor de patiënten, want de smaak en de calori-
sche waarde van het sap kunnen op lange termijn
bezwaarlijk zijn. Mogelijk zijn capsules met een gecon-
centreerd extract in dit verband een beter verdraagbaar
alternatief voor de lange termijn. De kosten kunnen
ook een drempel zijn omdat het sap over het algemeen
niet vergoed wordt. Als enige evalueerde Stothers in
zijn studie ook de kosten ten opzichte van de effectivi-
teit en vond dat cranberrytabletten meer kosten-effec-
tief zijn dan cranberrysap [2; 4; 8].
Al met al vormen cranberry-producten in potentie een

niet-antibiotisch alternatief voor de preventie van urine-
weginfecties. Dit kan een groot voordeel voor de volks-
gezondheid zijn, omdat het gebruik van antibiotica ter
preventie van urineweginfecties kan worden terugge-
drongen, wat gezien de toename van resistentie tegen
antibacteriële middelen noodzakelijk is (zie ook het
artikel van Beerepoot et al. elders in dit nummer).
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In Frankrijk houdt het Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFFSA) zich onder andere bezig met het uitbren-
gen van adviezen omtrent de kwaliteit, veiligheid, werkzaamheid en aanprijzing van gezondheidsproducten. In december
2004 heeft de AFFSA verklaard dat de gezondheidsclaim “helpt bij het verminderen van de adhesie van bepaalde E. coli bac-
teriën aan het epitheel van de urineweg” ook van toepassing kan zijn op een cocktail/nectar van cranberrysap (AFFSA-Saisine
no 2004-SA-0214). Dit is een uitbreiding van het reeds in april 2004 genomen besluit (AFFSA-Saisine no 2003-SA-0352) om
de gezondheidsclaim van toepassing te verklaren op het (geconcentreerde) sap en het poeder van de cranberry. Het eerste
besluit werd genomen naar aanleiding van een klinische studie waarin een afname van het aantal urineweginfecties bij vrou-
wen werd geconstateerd als gevolg van de consumptie van een hoeveelheid sap die equivalent was aan een dagelijkse dosering
van 36 mg proanthocyanidinen (type-A). Dit besluit stelde verder dat uit studies naar het werkingsmechanisme is gebleken
dat een gunstig effect berust op het verhinderen van de adhesie van bepaalde E. coli bacteriën (met P-fimbriae) aan het urine-
wegepitheel en dat dit effect terug te voeren is op de aanwezigheid van deze proanthocyanidinen. Door de beschreven hoe-
veelheid proanthocyanidinen was de gezondheidsclaim in eerste instantie eigenlijk alleen van toepassing op geconcentreerd
sap van cranberry’s of een poeder van het extract, maar niet op sap als zodanig of in de vorm van een cocktail of nectar. In
december 2004 is daar dus verandering in gekomen en mag de gezondheidsclaim ook worden gebruikt voor cocktails en/of
nectars met minimaal 27% cranberrysap, mits hiervan tenminste dagelijks 300 ml wordt ingenomen zodat voldoende proan-
thocyanidinen worden geconsumeerd.
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Ongeveer de helft van alle vrouwen krijgt gedurende
haar leven op zijn minst éénmaal een urineweginfectie
[1]. Bij een derde van deze vrouwen treden in het daar-
op volgende jaar bovendien recidieven op. Bij vrouwen
met steeds terugkerende urineweginfecties kan een
onderhoudsbehandeling met dagelijks een lage dosis
antibiotica worden overwogen [2]. Antibioticaprofylaxe
is een effectieve manier om het aantal recidieven te
reduceren, maar het veelvuldig gebruik van antibiotica
kan leiden tot bijwerkingen en een verdere toename van
de antibioticaresistentie [3]. Belangrijk is het daarom
om te zoeken naar alternatieven voor de preventie van
recidiverende urineweginfecties.
Om aanknopingspunten te vinden voor de preventie van
urineweginfecties is kennis van de pathogenese essentieel.
De eerste stap in de pathogenese van urineweginfecties is
de kolonisatie van de vagina, urethra en blaas met uropa-
thogenen. Om te voorkomen dat de uropathogenen met
de eerstvolgende urinelozing worden weggespoeld, zullen
de uropathogenen zich moeten hechten aan de uro-epithe-
liale cellen van de ‘gastheer’. Deze tweede stap in de
pathogenese wordt de adherentie genoemd. De belangrijk-
ste verwekker van urineweginfecties, de Escherichia coli,
maakt bij de adherentie gebruik van fimbriae. Dit zijn
haarachtige organellen die het contact met de gastheercel
tot stand brengen. 
De belangrijkste fimbriae zijn type-1 fimbriae en P-fim-
briae. Type-1 fimbriae spelen voornamelijk een rol in de
pathogenese van cystitis en P-fimbriae bij pyelonefritis [4].
Als de urogenitale kolonisatie van uropathogenen kan
worden verhinderd, dan kan dit beschermen tegen uri-
neweginfecties. Dit doen de lactobacillen. Dit zijn
‘goede bacteriën’, die van nature aanwezig zijn in de
vagina van premenopauzale vrouwen. Zolang de vagi-
nawand bezet is met goede bacteriën kunnen slechte
bacteriën zich er niet goed nestelen. Als gevolg van de
oestrogeendeficiëntie die ontstaat na de menopauze,
heeft nog slechts 25 tot 30% van de vrouwen in deze
groep lactobacillen in de vagina. Potentieel pathogene
bacteriën uit de darm kunnen vervolgens de vagina
koloniseren en door het wegvallen van de natuurlijke
barrière gemakkelijker de urethra binnendringen, waar-
door ze een urineweginfectie kunnen veroorzaken [5]. 

Het is zeer goed mogelijk dat postmenopauzale vrou-
wen met recidiverende urineweginfecties baat hebben bij
het gebruik van lactobacillen. Veelbelovend voor uroge-
nitaal gebruik zijn de stammen Lactobacillus rhamnosus
GR-1 en Lactobacillus reuteri RC-14 (voorheen
Lactobacillus fermentum RC-14) . Een recente gerando-
miseerde, placebo-gecontroleerde studie bij premeno-

pauzale vrouwen heeft aangetoond dat orale inname
van deze stammen ervoor zorgt dat een verstoorde vagi-
nale flora weer hersteld wordt in een door lactobacillen
gedomineerde vagina en dat er een significante reductie
was van het aantal potentieel pathogene bacteriën in de
vagina [6]. 

Lange tijd heeft men gedacht dat het gunstige effect van
cranberry’s op het voorkomen van urineweginfecties
werd veroorzaakt door aanzuring van de urine.
Inmiddels is duidelijk dat cranberry’s de adherentie van
uropathogenen kunnen voorkomen. Fructose in cran-
berry’s remt de hechting van type-1-fimbriae van E.coli
aan uro-epitheliale cellen. Proanthocyanidinen in cran-
berry’s interfereren met de adherentie van P-fimbriae
van E.coli aan uro-epitheliale cellen [7]. In de afgelopen
decennia zijn in diverse patiëntengroepen studies gedaan
met cranberryproducten (zie ook het artikel van Halkes-
Pos elders in dit nummer). Op basis van deze studies
heeft men geconcludeerd dat cranberry’s effectief zou-
den kunnen zijn in de preventie van urineweginfecties
bij premenopauzale vrouwen met recidiverende urine-
weginfecties. Of het effectief is bij oudere vrouwen is
nog onzeker [8].
Uit het bovenstaande blijkt dat in de preventie van reci-
diverende urineweginfecties zowel lactobacillen als cran-
berry’s alternatieven zouden kunnen zijn voor antibioti-
caprofylaxe. Indien minder antibiotica verbruikt wor-
den, dan kan dit mogelijk bijdragen aan de beheersing
van de resistentie-ontwikkeling. Een onderzoek dat
cranberry’s en lactobacillen vergelijkt met langdurig
laaggedoseerde antibiotica in de preventie van recidive-
rende urineweginfecties, is recent in Nederland van start
gegaan: de NAPRUTI-studie (Non-Antibiotic versus
Antibiotic Prophylaxis for Recurrent Urinary Tract
Infections). Deze dubbelblinde, gerandomiseerde multi-
center studie bestaat uit twee delen. Voor beide deelon-
derzoeken zijn wij nog op zoek naar deelneemsters. In
het ene deelonderzoek kunnen volwassen premenopau-
zale vrouwen meedoen die in het jaar voorafgaand aan
deelname drie of meer symptomatische urineweginfec-
ties hebben gehad. Deze vrouwen krijgen gedurende één
jaar antibioticaprofylaxe (eenmaal daags 480 mg co-
trimoxazol) of cranberrycapsules (tweemaal daags 500
mg). In het andere deelonderzoek kunnen postmenopau-
zale vrouwen met minimaal drie symptomatische urine-
weginfecties in het voorafgaande jaar deelnemen. Zij
zullen loten tussen enerzijds antibioticaprofylaxe (een-
maal daags 480 mg co-trimoxazol) en anderzijds capsu-
les met lactobacillen (tweemaal daags een capsule met 
> 109 kolonievormende eenheden van Lactobacillus

Niet-antibiotische versus antibiotische profylaxe bij 
vrouwen met recidiverende urineweginfecties: 
een dubbelblinde, gerandomiseerde klinische studie
(de NAPRUTI-studie)

M.A.J. Beerepoot, E.E. Stobberingh, S.E. Geerlings



rhamnosus GR-1 en Lactobacillus reuteri RC-14). Ook
deze vrouwen zullen de studiemedicatie één jaar gebrui-
ken.
In beide deelonderzoeken worden de vrouwen vervolgd
gedurende de interventieperiode en de drie daarop vol-
gende maanden. Maandelijks zullen wij hen verzoeken
vragenlijsten in te vullen en feces, vaginale swabs en
urine af te nemen. Met de antwoorden en het verkregen
onderzoeksmateriaal zullen wij nagaan hoe de cranber-
ry’s en lactobacillen zich verhouden tot het antibioti-
cum. Primaire uitkomstmaten zijn het aantal sympto-
matische urineweginfecties en de antibioticaresistentie
van micro-organismen in urine en feces. De belangrijk-
ste secundaire uitkomstmaten zijn bijwerkingen, kos-
teneffectiviteit en kwaliteit van leven. 
Non-inferioriteit van cranberry’s of lactobacillen ten
opzichte van de onderhoudsbehandeling met antibiotica
zou aantrekkelijk zijn gezien de mogelijkheid om in
plaats van antibiotica cranberry’s of lactobacillen voor
te schrijven om urineweginfecties te voorkomen bij
vrouwen met steeds terugkerende urineweginfecties. 
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Oproep voor het insturen van proefpersonen voor de NAPRUTI-studie

De NAPRUTI-studie (“Non-Antibiotic versus Antibiotic Prophylaxis for Recurrent Urinary Tract Infections”) is een dubbel-
blinde, gerandomiseerde multicenter studie die het effect van antibiotica vergelijkt met het effect van cranberry’s of van lac-
tobacillen. 
Heeft u in uw praktijk vrouwelijke patiënten met steeds terugkerende urineweginfecties? 
Indien zij in het afgelopen jaar drie of meer blaasontstekingen en/of nierbekkenontstekingen hebben gehad en geïnteresseerd
zijn in deelname aan de NAPRUTI-studie, dan kunt u contact opnemen met Mariëlle Beerepoot. Zij is arts-onderzoeker en
coördinator van de NAPRUTI-studie en is bereikbaar op telefoonnummer 020-5667921 of via NAPRUTI@amc.uva.nl.



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR FYTOTHERAPIE, 19e JAARGANG, NR. 1, maart/april 2006, 9

Reguliere diagnostiek en behandeling van 
urineweginfecties
Ongecompliceerde urineweginfecties zijn in de stan-
daard van het Nederlands Huisartsen Genootschap
gedefinieerd als “cystitis (blaasontsteking) bij een verder
gezonde, niet-zwangere, volwassen vrouw”. De klachten
hierbij passend zijn een pijnlijk of branderig gevoel bij
het urineren, toegenomen mictiefrequentie, loze aan-
drang, bloedplassen en/of pijn in de rug of onderbuik.
Er kunnen eerdere episoden met vergelijkbare klachten
geweest zijn. Nieuw ontstane of veranderde vaginale
afscheiding past niet bij dit ziektebeeld. 
Een gecompliceerde urineweginfectie daarentegen wordt
in deze standaard gedefinieerd als nierbekkenontsteking,
acute prostaatontsteking (bij mannen) of als urinewegin-
fecties bij risicogroepen (bv. baby’s). Bij weefselinvasie
ontwikkelen er zich symptomen zoals koorts, rillingen,
algemeen ziekzijn, flank- of perineumpijn. 

De aanwezigheid van urineweginfecties kan worden
bevestigd met behulp van: 
• Nitriettest: verkleuring van een teststrook die in urine

gedoopt is, door de aanwezigheid van nitriet. Dit
nitriet kan door gram-negatieve bacteriën (Escherichia
coli, Proteus- en Klebsiella-species, etc.), die vaak de
urineweginfectie veroorzaken, worden gevormd uit
het in de urine aanwezige nitraat.

• Leukotest: verkleuring van een teststrook door de
aanwezigheid van witte bloedcellen.

• Dipslide: groeimedia voor bacteriën uit de urine die
een mogelijke urineweginfectie kunnen veroorzaken,
zodat de aanwezigheid van deze bacteriën geobjecti-
veerd kan worden (geen broedstoof noodzakelijk).

• Urinesediment: microscopisch onderzoek van urine op
de aanwezigheid van bacteriën en witte bloedcellen.

• Urinekweek met resistentiebepaling: kweek van de
urine waarbij tevens bepaald wordt voor welke antibi-
otica de eventueel aanwezige bacterie gevoelig is.
Indien een bacterie niet meer gevoelig is voor een
bepaald antibioticum, spreekt men van resistentie. 

Indien de vrouw met symptomen van een ongecompli-
ceerde infectie zelf de klachten herkent en zij geen ver-
hoogd risico op een geslachtsziekte loopt, kan er zonder
diagnostiek direct behandeld worden. Een kweek met
resistentiebepaling is alleen noodzakelijk bij een gecom-
pliceerde infectie of bij aanhoudende klachten na een
tweede antibioticumkuur voor een ongecompliceerde
infectie. 
De veroorzaker van ongecompliceerde urineweginfecties
is meestal een gram-negatieve bacterie (met name E. coli)
die door het zelfreinigingsmechanisme van de blaas niet
kon worden verwijderd. Bij de vrouw is meestal een
(chronische) uretritis (plasbuisontsteking) de oorzaak
hiervan. Deze uretritis heeft meestal geen duidelijke ana-

tomische oorzaak; soms wordt er echter een vernauwing
(stenose) van de plasbuis geconstateerd.
Geslachtsgemeenschap kan een uitlokkende factor zijn.
Gecompliceerde urineweginfecties hebben meerdere oor-
zaken. Voorbeelden hiervan zijn nierstenen, fistels etc. De
beschrijving hiervan valt buiten het kader van dit artikel.

Ongecompliceerde urineweginfecties worden meestal
behandeld met de volgende antibiotica: nitrofurantoïne
(tweemaal per dag 100 mg gedurende vijf dagen), tri-
methoprim (eenmaal daags 300 mg gedurende drie
dagen) of één gift fosfomycine (drie gram).
Gecompliceerde urineweginfecties worden vaak behan-
deld met amoxicilline-clavulaanzuur, co-trimoxazol,
norfloxacine en ciprofloxacine gedurende 10 dagen of
op geleide van de kweekuitslag. Bij drie of meer infec-
ties per jaar wordt profylaxe overwogen. Men schrijft
dan nitrofurantoïne (50-100 mg) of trimethoprim (100
mg) voor, voor de nacht of binnen twee uur post coïtum
gedurende zes maanden tot een jaar of men laat de
patiënt zelf behandelen met een kuur nitrofurantoïne
(vijf dagen) of trimethoprim (drie dagen) bij de eerste
tekenen van infectie. Postmenopauzaal kan er vaginaal
oestriol toegediend worden. Verder krijgt de vrouw dan
het advies veel te drinken, de mictie niet uit te stellen en
de blaas te legen na geslachtsgemeenschap. 

Ongecompliceerde urineweginfecties worden dus voor-
namelijk behandeld met antibiotica. Ook de recidiveren-
de urineweginfecties worden behandeld met antibiotica.
Dit heeft twee nadelen. Enerzijds kunnen antibiotica de
normale darmflora aantasten en diverse bijwerkingen
geven (maag-darmklachten, vermoeidheid, maar ook
zeldzamere, ernstigere bijwerkingen). Anderzijds geeft
veelvuldig antibioticagebruik, zoals bij deze patiënten,
op de langere termijn resistenties tegen de gebruikte
antibiotica. Dit draagt bij aan het mondiale probleem
dat er zich steeds meer resistente bacteriën ontwikkelen.
Zo heeft de veelvuldig gebruikte antibioticaprofylaxe
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tegen malaria geleid tot resistentie tegen de meeste anti-
malariamiddelen in sommige gebieden. De enkele nog
wel werkzame middelen, zoals mefloquine, hebben fre-
quente en ook ernstige bijwerkingen. Een dusdanige
ontwikkeling bij de verwekkers van urineweginfecties,
die ook de oorzaak kunnen zijn van meerdere andere
infecties, is zeer ongewenst. 

Chinese kruidenformules voor urineweg-
infecties
Er zijn, naast de bovenbeschreven behandeling met
antibiotica, diverse plantaardige middelen (zoals cran-
berry-extracten; zie ook het artikel van Halkes-Pos
elders in dit nummer) die gebruikt worden om onge-
compliceerde, vaak recidiverende, urineweginfecties te
voorkomen. Dit soort kruidenpreparaten vertonen geen
of minder en meestal mildere bijwerkingen dan antibio-
tica en hebben tot nu toe geen resistentieverschijnselen
opgeroepen. Weinig bekend op dit gebied is het toepas-
sen van Chinese kruidenmengsels (Chinese kruidenfor-
mules) bij behandeling van recidiverende urinewegin-
fecties. 

Urineweginfecties worden meestal in de Traditionele
Chinese Kruidengeneeskunde (TCG) met behulp van

diverse klassieke kruidenmengsels behandeld. In de
consultatieve praktijk (van de auteur maar ook bij col-
lega-beoefenaars) leveren dit soort kruidenmengsels
goede resultaten op bij de behandeling van ongecompli-
ceerde en recidiverende urineweginfecties. Er is helaas
nog weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek uitge-
voerd naar de effectiviteit van deze behandelvorm.
Zoektermen zoals ‘Chinese’, ‘herbs’, ‘cystitis’ en ‘urinary
tract infection’ leveren zelfs in het medische zoeksys-
teem Medline geen enkele hit op. 

Er zijn vele verschillende Chinese kruidenmengsels die
gebruikt kunnen worden bij urineweginfecties. Tabel 1
toont voorbeelden van mogelijke kruidenformules en de
bijbehorende indicaties. De keuze voor één van deze
formules is gebaseerd op de diagnostiek behorende bij
de Traditionele Chinese Geneeskunde. Belangrijke gege-
vens hierbij zijn de anamnese, het bekijken van de tong
en het voelen van de pols. De Chinese diagnose en de
reguliere westerse diagnose zijn niet één op één te ver-
talen. Een Chinese diagnose heeft meestal meerdere
reguliere diagnosen en omgekeerd. Zo heeft de regulie-
re diagnose ‘ongecompliceerde urineweginfectie’ meer-
dere TCG-diagnosen. Dit wordt geïllustreerd door de
indicaties in Tabel 1. Bovendien wordt er in de TCG
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Tabel 1: Klassieke Chinese kruidenformules met hun TCG-indicaties die toegepast kunnen worden bij urineweginfecties.

Ba zheng san
Bei xie fen qing yin

Dang gui liu huang tang

Dao chi san
Er miao san
Er xian tang

Huang lian jie du tang

Liu wei di huang wan
Liu yi san

Long dan xie gan wan

Xiao chai hu tang

Xiao ji yin zi

Wu wei xiao du yin

Zhi bai di huang wan

Zhu ling tang

Dianthus Formula
Dioscorea decoction to separate the
clear

Tangkuei & six yellow decoction

Guide the red powder
Two-marvel powder
Two immortal decoction

Coptis decoction to relieve toxicity

Six ingredient pill with rehmannia
Six to one powder

Gentiana drains the liver decoction

Minor bupleurum decoction & Six
ingredient pill with rehmannia

Cephaloplos decoction

Five-ingredient decoction to 
eliminate toxine
Anemarrhena, phellodendron and pills
of six herbs with rehmannia
Polyporus decoction

Damphitte blaas
Klaart hitte, lost damp op, scheidt het
heldere van het troebele. Voor damp-
hitte in de blaas.
Verrijkt het yin, klaart hitte, stabili-
seert het externe, stopt zweten
Klaart hitte en stimuleert de mictie
Klaart hitte, droogt damp
Verwarmt nieryang, tonificeert essen-
tie, draineert vuur van de nier, 
reguleert ren mai en chong mai
Draineert vuur en vermindert 
toxiciteit
Voedt yin en nieren
Klaart zomerhitte, lost damp op, 
versterkt qi
Draineert vuur van de lever en 
galblaas, klaart hitte van de onderste
verwarmer
Urineweginfecties met koorts en koude
rillingen. Harmoniseert intern en
extern. Shao yang aandoeningen
Koelt het bloed, stopt bloeden, stimu-
leert de mictie, deblokkeert pijnlijke
urinewegdisfunctie
Klaart hitte, vermindert toxiciteit,
koelt bloed, reduceert zwelling
Nieryin-deficiëntie met lege hitte

Stimuleert mictie, klaart hitte, voedt
yin

Pin-yin naam Naam Indicaties volgens de TCG



niet – zoals in de reguliere geneeskunde wel gebeurt –
behandeld op grond van één monocausaal probleem,
maar fenomenologisch op grond van de disharmonieën
in de diverse functionele systemen. Daarom is in princi-
pe iedere behandeling geïndividualiseerd. De kruiden-
mengsels uit Tabel 1 zijn daarom slechts voorbeelden,
die ook vaak nog gemodificeerd worden om ze aan de
individuele patiënt aan te passen. 
Het is niet mogelijk om voor lezers zonder voorkennis
van de TCG in een beperkt artikel kruidenformules en
indicaties te beschrijven. Er is daarom enerzijds geko-
zen om voor de lezer met TCG-kennis Tabel 1 bij te
voegen. Anderzijds zal in het onderstaande stuk slechts
één kruidenformule en drie enkelvoudige kruiden,
gericht op een bredere lezersgroep besproken worden.
Dianthus Formula (ba zheng san)
De Dianthus Formula (ba zheng san) is een zeer beken-
de en klassieke Chinese kruidenprescriptie uit de
Imperial Grace Formulary uit de Tai Ping periode 
(Tai ping hui min he ji ju fang) van 982-992.
Onderstaand zal dit mengsel als voorbeeld gebruikt
worden voor de toepassing van Chinese kruiden bij
urineweginfecties, omdat dit middel goed past bij de
algemene (niet individuele) omschrijving van de onge-
compliceerde infecties en regelmatig in de praktijk suc-
cesvol toegepast wordt. 

De huidige gemodificeerde Dianthus Formula bevat de
volgende ingrediënten:
• Herba Dianthi superbi (qu mai; prachtanjer)
• Herba Polygoni avicularis (bian xu; gewoon 

varkensgras)
• Semen Plantaginis (che qian zi; weegbree)
• Fructus Gardeniae jasminoidis (zhi zi; Kaapse jasmijn)
• Radix Glycyrrhiziae uralensis (gan cao; zoethout)
• Herba Phellodendris (huang bai; kurkboom) 
• Herba Lysimachiae (jin qian cao)
• Medulla Tetrapanacis (tong cao)

Deze kruidencombinatie is dus te gebruiken tijdens of
ter voorkoming van een bacteriële urineweginfectie met
symptomen zoals een frequente branderige mictie, troebe-
le urine en zwaar, pijnlijk gevoel in de onderbuik. Een
gebruikelijke preventieve dosering is drie keer per dag 2-3
g granulaat of 2-3 ml hydrofiel concentraat1. Gedurende
een urineweginfectie wordt er hoger gedoseerd. 
Deze en andere Chinese kruidencombinaties zijn te ver-
krijgen bij diverse apotheken en groothandels in
Nederland. Bij langdurig gebruik zonder modificaties,
toevoeging van andere kruiden of andere behandelingen
dient men bedacht te zijn op de volgende bijwerkingen:
zwakte, licht gevoel in het hoofd, hartkloppingen en eet-
lustverlies. Tevens kan de formule niet op deze wijze
voorgeschreven worden bij zwangerschap en bij de
Chinese diagnose genaamd ‘deficiënt koude klachten’.
Het is zeer gebruikelijk in de TCG om op deze wijze

meerdere kruiden met elkaar te vermengen. Het nut
hiervan wordt traditioneel op de volgende wijze
beschreven. Een kruidenformule bevat een keizer, de
minister, assistenten en koeriers. Het keizerlijke kruid is
het hoofdingrediënt. De ‘minister’-kruiden dienen de
werking van de keizer te versterken. De assistenten
voorkomen enerzijds bijwerkingen of ondersteunen
anderzijds de keizer en de ministers. De koeriers kun-
nen de vertering van de kruiden bespoedigen of de for-
mule specifieker geschikt maken voor bijvoorbeeld een
bepaald orgaan. Chinese kruidenformules bevatten dus
meestal enkele kruiden met eenzelfde soort beoogde
werking, maar met een ander (vaak tegengesteld) bij-
werkingenpatroon en kruiden die bijwerkingen dienen
te voorkomen. Zo wordt geprobeerd om het effect en
de verdraagbaarheid van het mengsel groter te maken
dan dat van de kruiden afzonderlijk.
Drie belangrijke kruiden in de Dianthus Formula zijn
de Herba Dianthi, Semen Plantaginis en Herba
Polygoni avicularis. Deze drie zijn ieder op zichzelf
bruikbaar bij urineweginfecties. Vanwege het bovenbe-
schrevene worden deze echter meestal in mengsels en
niet enkelvoudig toegepast.

Eigenschappen van Herba Dianthi, Semen
Plantaginis en Herba Polygoni Avicularis
De eigenschappen, zoals bekend in de Chinese fytothe-
rapie, van Herba Dianthi, Semen Plantaginis en Herba
Polygoni avicularis staan vermeld in Tabel 2. De
belangrijkste overeenkomstige gegevens van deze drie
kruiden zijn de volgende:
• Temperatuur: koud
• Meridiaan: blaas
• Categorie: damp drainage
Voor een ieder die onbekend is met de TCG-terminolo-
gie lijken dit zeer vreemde termen in deze context.
Echter, zoals de westerse geneeskunde zijn terminologie
kent, is het leren van de TCG deels het leren van een
andere denkwijze. Hoewel er met letterlijke vertalingen
gewerkt wordt, is het concept anders. In tegenstelling
tot de westerse ziektebeelden zijn de Chinese syndro-
men niet causaal maar vooral beschrijvend. De Chinese
taal en het schrift zijn zeer beeldend. De TCG-termino-
logie beschrijft dan ook vaak op zeer beeldende wijze
de lokalisatie, het disfunctionerende systeem en/of de
aard van de klachten. Ondanks de beeldende taal zijn
de beschrijvingen toch heel concreet.
De bovenstaande termen ‘koud’ en ‘damp’ – het Chinese
potjeslatijn – hebben de volgende betekenis. Omdat de
drie kruiden ‘koude’ eigenschappen hebben, zullen zij
verkoelend werken bij teveel ‘hitte’. ‘Hitte’ betekent in
de TCG niet alleen een te warm gevoel of koorts maar
alle verschijnselen die te associëren zijn met teveel hitte:
roodheid, ontstekingsreacties, snelle stofwisseling, dorst,
weinig plassen, obstipatie, etc. ‘Damp’ is geassocieerd
met vochtigheid, klammigheid, zwaarte, viezigheid, kle-
verigheid, vermoeidheid, traagheid, slijm, etc. De combi-
natie van beide, namelijk ‘damphitte’, levert het beeld
op van een bacteriële ontsteking: een ontsteking met vie-
zigheid of wel pus, dus een bacteriële ontsteking. De
meridiaan ‘blaas’ is gekoppeld aan het orgaan ‘blaas’.
De drie kruiden, prachtanjer, weegbree en gewoon var-
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1 granulaat: droog extract op basis van een waterig extract
(infuus, decoct); hydrofiel concentraat: vloeibaar extract op basis
van een alcohol-waterextract, waarbij glycerine is toegevoegd en
de alcohol afgedampt.



kensgras, zijn dus geïndiceerd bij ‘damphitte in de
blaas’: bacteriële blaasontsteking. Tevens is de bovenbe-
schreven complete Dianthus Formula een kruidencom-
binatie voor ‘damphitte in de blaas’.

Discussie
De Chinese fytotherapie kent diverse losse kruiden en
kruidenmengsels die in de TCG-praktijk succesvol toe-
gepast worden bij ongecompliceerde en recidiverende
urineweginfecties. Deze kruiden hebben, in tegenstelling
tot frequent antibioticagebruik, weinig bijwerkingen en
hebben nog geen resistenties opgeleverd. Het zou aan te
bevelen zijn om de klinische TCG-ervaring bij onge-
compliceerde urineweginfecties te bevestigen met
wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van
bijvoorbeeld de Dianthus Formula.
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Tabel 2: Herba Dianthi, Semen Plantaginis en Herba Polygoni Avicularis

Pin-yin naam
Botanische naam

Familie
Nederlandse naam:

TCG-eigenschappen
Meridianen
Categorie
Voor het eerst gepubliceerd
in

Acties & indicaties

Contra-indica-ties

Dosering

Bekende inhoudsstoffen

Qu mai
Dianthus superbus L. of D.
chinensis L.
Caryophyllaceae
Bovengrondse delen (inclu-
sief bloemen) van de pracht-
anjer
Bitter, koud
Blaas, hart, dunne darm
Damp drainage
Divine Husbandsman’s
Classic of the Materia
Medica
Klaart damphitte, stimuleert
mictie, deblokkeert pijnlijke
urinedisfunctie (ook bloede-
rig).
Breekt bloedstase.
Deblokkeert darm.

Zwangerschap, milt-, nier-
deficiëntie

6-12 gram/dag. Max: 
24 gram.
eugenol, fenylethylalcohol,
benzylbenzoaat, 
benzylsalicylaat, methylsali-
cylaat, saponinen

Che qian zi
Plantago asiatica L. of P.
depressa wild.
Plantaginaceae
Plantagozaad, weegbree-
zaad

Zoet, koud
Blaas, nier, lever, long
Damp drainage
Divine Husbandsman’s
Classic of the Materia
Medica
Bevordert urineren, klaart
hitte: elk type oedeem of
pijnlijke urinedisfunctie
door damphitte. Damphitte
in onderste verwarmer.
Bevordert urineren ter con-
solidering ontlasting: diar-
ree geassocieerd met damp-
hitte of dampzomerhitte.
Klaart zicht.
Lost flegma op en stopt
hoesten.
Zwangerschap, voorzichtig-
heid geboden bij uitputting
yang, of spermatorrhea
door nierdeficiëntie of uit-
putting door teveel werken.
4.5-9 gram/dag

plantasan, plantago-slijm-
stof A, plantenolzuur, pal-
mitinezuur, 
arachidonzuur, succinine-
zuur, adenine, cholinezuur,
stearinezuur, 
oliezuur, linolzuur, 
linoleenzuur

Bian xu
Polygonum aviculare L.

Polygonaceae
Varkensgras, polygonum

Bitter, beetje koud
Blaas
Damp drainage
Divine Husbandsman’s
Classic of the Materia
Medica
Klaart damphitte in de
blaas, stimuleert mictie,
deblokkeert pijnlijke urine-
disfunctie; voor damphitte.
Pijnlijke urinedisfunctie
Verwijdert parasieten, stopt
jeuk.

Overdosering draineert
essentiële qi. Bij paarden en
schapen: dermatitis en
maag-darmklachten.

9-15 gram/dag

avicularin, quercitrine, 
d-catechol, galluszuur, kof-
fiezuur, oxaalzuur, kiezel-
zuur, chlorogeenzuur, p-
coumarinezuur, glucose,
fructose

Farmaceutische naam Herba Dianthi Semen Plantaginis Herba Polygoni Avicularis
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Inleiding
Plasklachten zoals het moeilijk op gang komen van de
mictie, verhoogde aandrang, pijn bij het plassen, een
zwakkere straal, onvolledige blaaslediging, nadruppelen,
incontinentie en/of veranderingen in het dagelijkse plas-
patroon worden door een groot aantal - met name
oudere - mannen ervaren. Deze symptomen zijn het
gevolg van een vooralsnog onvolledig begrepen verslech-
tering van het ontledigingsmechanisme van de blaas
waarbij urethrale obstructie en (neurogene) blaasdis-
functie mogelijk een rol spelen. Als de mictiestoornissen
gepaard gaan met histologische veranderingen van de
prostaat dan is er sprake van benigne prostaathyperpla-
sie (BPH) [1]. De genoemde symptomen kunnen echter
ook het gevolg zijn van een bacteriële prostaatontsteking
ten gevolge van een urineweginfectie. Dit is een ernstige
aandoening die hier niet verder wordt besproken.
Omdat de symptomen en de (subjectieve) hinder die de
patiënt ondervindt bij BPH sterk kunnen wisselen,
wordt over het algemeen een afwachtend beleid
gevoerd. Bij ernstige klachten kan medicamenteuze
behandeling of zelfs invasief ingrijpen echter noodzake-
lijk zijn. Over het algemeen zijn selectieve α1-receptor-
blokkers de geneesmiddelen van eerste keus [1]. Deze
medicijnen zorgen voor een relaxatie van het gladde
spierweefsel in de urinewegen en de prostaat waardoor
de uitstroomweerstand voor de urine wordt verlaagd
[2]. Daarnaast kunnen 5-a-reductaseremmers (verminde-
ring van het prostaatvolume door een lokale remming
van de conversie van testosteron in dihydrotestosteron)

en parasympathi-
comimetica
(bevordering van
de blaaslediging
door stimulatie
van de blaasspie-
ren) worden toe-
gepast bij plas-
klachten [1; 2].
De laatste jaren
groeit echter ook
het aantal patiën-
ten dat gebruik
maakt van plant-
aardige alterna-
tieven (Tabel 1).
Vooral met
extracten van de
vruchten van de
zaagtandpalm
(Serenoa repens
(Bartr.) Small;
synoniem: Sabal
serrulata (Michx)
Nichols) is
inmiddels een
groot aantal

onderzoeken uitgevoerd. In dit artikel wordt het (klini-
sche) bewijs met betrekking tot de veiligheid en effecti-
viteit van sabalextracten bij de behandeling van mictie-
stoornissen geëvalueerd. 

Botanie en chemie
De zaagtandpalm groeit in de moerasachtige gebieden
langs de zuidoostkust van de Verenigde Staten. De plant
heeft een karakteristieke wortelstok, die aan een zijde
uit de grond oprijst en een korte stam vormt waaruit
groen-wittige, gelobde/gezaagde bladeren ontspruiten.
De zaagtandpalm produceert donkerpaars tot zwarte, in
groepen groeiende bessen die tussen oktober en decem-
ber rijpen. Deze rijpe, gedeeltelijk gedroogde bessen vor-
men het uitgangsmateriaal voor de bereiding van de
medicinaal gebruikte extracten [3]. De bessen zijn rijk
aan vrije vetzuren (oliezuur, laurinezuur, myristinezuur,
palmitinezuur, linolzuur, capronzuur, caprylzuur, capri-
nezuur, stearinezuur en linoleenzuur) en hun esters
(ethylesters en triglyceriden). Plantensterolen zoals 
β-sitosterol, stigmasterol en daucosterol worden ook als
belangrijke inhoudsstoffen beschouwd. Verder zijn in de
bessen nog polysacchariden, flavonoïden, vluchtige oliën
en anthranilzuur geïdentificeerd [3; 4; 5; Figuur 1].

Traditioneel gebruik
De indianen gebruikten de bessen van de zaagtandpalm
al voor urogenitale aandoeningen. Zij schreven aan de
bessen een positief effect toe op het functioneren van de
testis en bij irritaties van het slijmvlies. De eerste kolo-
nisten gebruikten sabal als veevoer en merkten dat het

Sabal bij mictiestoornissen bij mannen
S.B.A. Halkes

Figuur 1: Enkele van de inhoudsstoffen die in de bessen van de
zaagtandpalm (Serenoa repens (Bartr.) Small; synoniem: Sabal
serrulata (Michx) Nichols) zijn geïdentificeerd. Veel klinisch
geteste sabalpreparaten zijn gestandaardiseerd op een gehalte
van 70-95% vrije vetzuren, waaronder oliezuur, laurinezuur,
myristinezuur en palmitinezuur.



vee hiervan een glan-
zende vacht kreeg en
dikker werd. Rond
1870 werd voor het
eerst onderzoek ver-
richt naar de medici-
nale eigenschappen
van sabal. Een zeer
divers aantal effecten
werd gerapporteerd,
waaronder het sti-
muleren van de eet-
lust, het vergroten
van de melkafgifte
door borstklierweef-

sel, het verminderen van menstruatieklachten en irrita-
ties aan de baarmoeder en eierstokken alsmede het ver-
lichten van klachten ten gevolge van prostaatvergroting
en ontstekingen aan de penis. De bessen van de zaag-
tandpalm werden in 1906 opgenomen als geneesmiddel
in de United States Pharmacopoeia en in 1926 in de
National Formulary. Deze officiële status werd sabal
echter weer ontnomen omdat de actieve bestanddelen
niet konden worden geïsoleerd en fytotherapeutica in
het algemeen in onbruik raakten na de opkomst van
synthetische geneesmiddelen [3]. De laatste jaren wordt
echter een hernieuwde belangstelling voor het gebruik
van sabal gezien en zijn ook meerdere klinische studies
uitgevoerd.

Klinische effectiviteit en veiligheid
De (gedeeltelijk) gedroogde sabalbessen, in hun geheel
of in verpulverde vorm, worden tot commercieel ver-
krijgbare fytotherapeutica verwerkt en in de vorm van

theebereidingen, tincturen, capsules en droogextracten
op de markt gebracht [4; 5]. Liposterolische olie-
extracten - verkregen met n-hexaan, 90-96% alcohol of
superkritische kooldioxide en gestandaardiseerd op een
gehalte aan vrije vetzuren van 70-95% [4; 5] - zijn veel-
vuldig klinisch getest op effectiviteit bij de behandeling
van mictiestoornissen en milde tot matige klachten als
gevolg van BPH. 
In de meeste klinische studies werd een dagelijkse dose-
ring van 320 mg extract (in een eenmalige dosis of
tweemaal daags 160 mg) vergeleken met een placebo,
in enkele gevallen ook met een actieve controle (onder
andere met de 5-α reductaseremmer finasteride en
selectieve α1-receptorblokkers zoals alfuzosine en tam-
sulosine). Deze studies waren over het algemeen van
korte duur, variërend van een tot drie maanden, maar
soms ook langduriger (zes maanden tot twee jaar). Uit
meta-analyses [6; 7; 8] blijkt dat behandeling met sabal
ten opzichte van placebobehandeling leidt tot een alge-
mene verbetering van de symptomen, zowel wanneer de
plasklachten werden gekwantificeerd met de
International Prostate Symptom Score (IPSS) als ook
wanneer de (subjectieve) rapportage door patiënten en
behandelend arts in ogenschouw werd genomen. Sabal
gaf tevens een significante verbetering te zien van ver-
schillende urodynamische parameters – maximale uri-
nestroom, gemiddelde stroomsnelheid en rest-volume
van de urine in de blaas – en het aantal keren dat 
’s nachts geplast moest worden. In een aantal studies
werd ook een gunstige invloed op de kwaliteit van
leven waargenomen (Figuur 2). Behandeling met sabal
heeft echter geen invloed op de grootte van de prostaat.
Ten opzichte van regulier toegepaste geneesmiddelen
blijkt sabal vergelijkbaar in werkzaamheid [8; Tabel 2]. 
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Tabel 1: Enkele fytotherapeutica die momenteel worden aanbevolen voor mictiestoornissen bij de oudere man (tabel in bewerkte
vorm overgenomen uit het artikel van Lowe [11]).

Serenoa repens (Bartr.)
Small; synoniem Sabal
serrulata (Michx)
Nichols
Hypoxis rooperi 
S. Moore; synoniem
Hypoxis hemerocallidae
Fisch. & C.A. Mey.
Pygeum africanum
Hook. f.; synoniem
Prunus africana (Hook.
f.) Kalkman
Urtica dioica L.

Secale cereale L.
Cucurbita pepo L.
Opuntia-species
(Opuntia ficus-indica
(L.) Miller cv)

Botanische naam Nederlandse/Engelse naam Plantendeel Extract en/of dosering

Zaagtandpalm

South African star grass
of African potato

African plum tree

Brandnetel

Rogge
Pompoen
Barbary fig cactus of
(Indian-fig) prickly pear
cactus

Vrucht/bes

Wortel

Schors

Wortel

Stuifmeel
Zaad
Bloem

320 mg liposterolisch
olie-extract, equivalent
met 1-2 g
plantenmateriaal
Lipofiele extracten met
voornamelijk ß.
-sitosterol en andere 
sterolen
50-200 mg lipofiel
extract met onder andere
fytosterolen

4-6 g plantenmateriaal
of water-alcohol extrac-
ten in equivalente dose-
ring



Behalve in de vorm van monopreparaten is ook onder-
zoek verricht naar de klinische effectiviteit van sabal in
combinatie met andere plantaardige extracten, waaron-
der brandnetel wortel (Urtica dioica L.) en Pygeum
africanum Hook. f. De uitkomsten van deze studies
waren over het algemeen identiek aan de hierboven
beschreven resultaten [6].
Bijwerkingen ten gevolge van de sabalbehandeling blij-
ken over het algemeen mild te zijn en qua incidentie
vergelijkbaar met de placebogroep [4; 5; 6; 8]. Af en
toe worden misselijkheid, diarree en andere lichte gas-
tro-intestinale klachten gerapporteerd. Vergeleken met
de 5-a reductaseremmer finasteride is het aantal bijwer-
kingen daarentegen duidelijk minder, met name waar
het het aantal gevallen van impotentie betreft [4]. Ten
slotte heeft sabal geen effect op de concentratie van het
prostate-specific antigen (PSA) [9]. Hoewel tegenwoor-

dig aan het nut van bepalingen van PSA bij de diagnose
van prostaatcarcinomen wordt getwijfeld, vergroot
sabal de kans op het onontdekt blijven van deze vorm
van maligniteit dus in ieder geval niet.

Werkingsmechanisme
Hoewel de effectiviteit van liposterolische olie-extracten
van sabal ter verlichting van mictiestoornissen in een
groot aantal klinische studies is aangetoond, is het
exacte werkingsmechanisme nog niet eenduidig opge-
helderd. Momenteel wordt echter vrij algemeen aange-
nomen dat sabalextracten op drie manieren de fysiolo-
gie van de lagere urinewegen beïnvloeden: door middel
van een anti-androgene werking, een ontstekingsrem-
mende activiteit en door een direct effect op de groei
van het prostaatweefsel [3]. 
Wat betreft de anti-androgene werking is aangetoond
dat sabal de omzetting remt van testosteron in dihydro-
testosteron door het enzym 5-α reductase in de pro-
staat. In dit opzicht vertoont sabal overeenkomst met
regulier toegepaste geneesmiddelen voor BPH zoals
finasteride. Het remmende effect op 5-α reductase is
gerelateerd aan de aanwezigheid van vrije vetzuren in
sabal - met name laurinezuur, linol(een)zuur en myristi-
nezuur - en lijkt het gevolg van morfologische en bio-
chemische veranderingen in prostaatcellen; vooral de
waargenomen verstoring van de membraan rond de cel-
kern en de daaruit voortvloeiende inactivatie van het
hieraan gebonden enzym lijkt hierbij een rol te spelen.
Behalve een remming van de 5-α reductase-activiteit,
beïnvloedt sabal nog andere hormonale processen in de
prostaat. Zo wordt de binding van dihydrotestosteron
aan de cytosolische androgeen-receptor geblokkeerd en
interfereert sabal met de oestrogeen- en prolactine-geïn-
duceerde signaaltransductie, waardoor de gevoeligheid
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Figuur 2: Het effect van 160 mg gestandaardiseerd lipostero-
lisch olie-extract van sabal (tweemaal daags oraal toegediend)
in een drie maanden durende open studie bij 505 mannen met
milde tot matige plasklachten op de kwaliteit van leven (figuur
op basis van gegevens uit de studie van Braeckman [9]).

Medicatie Symptoom-scorea Urodynamische parametersb Nachtelijk 
plassen

Sabalc -4,7 2,28 -1,01d

Selectieve α1- -2,1 (0,4 mg) 1,05 (0,4 mg)
receptorblokkere -3,1 (0,8 mg) 1,07 (0,8 mg) niet vermeld
Selectieve α1-receptorblokkerf -4,8 1,4 niet vermeld
5-α Reductaseremmerg -2,3h 1,63 niet vermeld

a Afname van de urologische klachten, kwantificering door middel van de International Prostate Symptom 
Score (IPSS) en ten opzichte van placebo-behandelde patiënten. De IPSS is een gevalideerde vragenlijst met een
schaal van nul (geen) tot 35 (ernstig).

b Toename in maximale urinestroom, Qmax (ml/s), ten opzichte van placebo-behandelde patiënten.
c Gestandaardiseerd liposterolisch olie-extract van sabal (Permixon®; Pierre Fabre Médicament, Castres, 

Frankrijk).
d Ten opzichte van placebo-behandelde patiënten.
e Tamsulosine.
f Terazosine.
g Finasteride.
h Bij een sterk vergrote prostaat, prostaatvolume van > 60 ml.  

Tabel 2: Vergelijking van sabal en reguliere geneesmiddelen die bij plasklachten ten gevolge van BPH wereldwijd worden toegepast (op
basis van de uitkomsten van meta-analyses van alle beschikbare klinische studies; tabel overgenomen uit het artikel van Gerber en
Fitzpatrick [8] en aangevuld met gegevens van Wilt et al. [12]).



van de androgeenreceptoren wordt gemoduleerd [3].
In histologisch onderzoeken van BPH-weefsel is in een
derde tot de helft van de gevallen een cellulair ontste-
kingsinfiltraat waargenomen.
Arachidonzuurmetabolieten vormen een van de vele
mediatoren die een rol spelen bij de initiatie en prolon-
gatie van deze inflammatoire respons. In verschillende
onderzoeken is waargenomen dat sabalextracten - en
vooral de zure lipofiele inhoudsstoffen hieruit - een
remmende activiteit vertonen op fosfolipase A2, 5-lip-
oxygenase en cyclooxygenase, de enzymen die zijn
betrokken bij de synthese van deze arachidonzuur-met-
abolieten [3].
Ten slotte is voor sabalextracten aangetoond dat ze de
groei van epitheelcellen in de prostaat verminderen.
Deze groeiremming vindt enerzijds plaats door een
inductie van  apoptose (geprogrammeerde celdood).
Anderzijds wordt de proliferatie van prostaatcellen
onder invloed van groeihormonen geblokkeerd. Vooral
de groeibevorderende werking van basic fibroblast
growth factor wordt door sabal tenietgedaan, in minde-
re mate ook de werking van epidermal growth factor.
De snelheid van de basale celdeling van het prostaat-
epitheel lijkt daarentegen niet te worden beïnvloed [3]. 

Conclusie
Ondanks de uitkomsten van een zeer recente klinische
studie waarin geen significant verschil in symptoom-
score en urodynamische parameters tussen sabal en
placebo kon worden vastgesteld [10], lijkt sabal op
basis van alle beschikbare literatuurgegevens een zinvol
fytotherapeutisch alternatief voor reguliere geneesmid-
delen die worden voorgeschreven bij plasklachten die al

dan niet het gevolg zijn van BPH. De onderzoekers die
voor de Cochrane Collaboration een meta-analyse heb-
ben uitgevoerd van alle placebo-gecontroleerde en/of
vergelijkende studies met sabal - als monopreparaat of
gecombineerd met andere planten - concluderen bij-
voorbeeld dat “extracten van de zaagtandpalm een
milde to matige verbetering geven van de plasklachten
bij mannen met BPH. De werkzaamheid van sabal is in
dit opzicht vergelijkbaar met de 5-α reductaseremmer
finasteride terwijl het minder bijwerkingen heeft en
goedkoper is” [6]. Sabal is op basis van gegevens uit
diverse meta-analyses tevens vergelijkbaar met selectie-
ve α1-receptorblokkers die in de standaard van het
Nederlandse Huisartsen Genootschap worden
beschouwd als geneesmiddelen van eerste keus. De
effectiviteit en veiligheid van sabal bij langdurig
gebruik alsmede de rol die behandeling met sabal zou
kunnen hebben bij het voorkomen van  complicaties
van BPH, zoals de noodzaak van chirurgisch ingrijpen,
zijn echter nog onbekend. Zowel de patiënt als de
voorschrijver dient zich er bovendien van bewust te zijn
dat effectief en veilig gebruik afhankelijk zijn van het
soort preparaat
dat wordt
geslikt. De
voorkeur zou
moeten uitgaan
naar een
gestandaardi-
seerd extract
waarin vol-
doende (werk-
zame) bestand-
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Master file Serenoae repentis fructus als eerste goedgekeurd door de Commissie
Keuring Fytoproducten

De Stichting Toetsing Fytotherapeutica/Fytoproducten (STF) en de branche-organisatie Natuur- & gezondheidsProducten
Nederland (NPN) zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor het opstellen en keuren van generieke gezondheidseffecten
voor plantaardige gezondheidsproducten (“botanicals”; zie ook de berichtgeving in een eerder nummer van dit tijdschrift
[NTvF 2005;18(1):16-17]). Doel van dit initiatief is om botanicals binnen de Warenwet naar een hoger niveau te tillen en zo
uiteindelijk te kunnen voldoen aan de (toekomstige) normen betreffende generieke gezondheidsclaims (voorstel EU
Verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen (COM 2003-0424 definitief) waarin gesteld wordt
dat gezondheidsclaims algemeen wetenschappelijk aanvaardbaar moeten zijn).
In dit gezamenlijke project zullen door de NPN master files worden opgesteld voor enkele tientallen veel in Nederland in
gezondheidsproducten gebruikte planten(extracten). De STF heeft een nieuwe commissie opgericht, de Commissie Keuring
Fytoproducten (CKF), die deze master files toetst aan de beschikbare wetenschappelijke literatuur en op basis van door de
Amerikaanse Food and Drug Administration voor de Review of Health Claims en het Europese PASSCLAIM-initiatief ontwik-
kelde criteria bepaalt wat de bewijskracht is voor de gezondheidseffecten. 
In eerste instantie kunnen de deelnemende leden van de NPN de door de CKF goedgekeurde master files gebruiken ter onder-
bouwing van de door hen gevoerde gezondheidsclaims. Het ligt echter ook in de bedoeling om op basis van de master files te
komen tot een lijst van generieke gezondheidseffecten voor (planten)extracten en deze lijst in de naaste toekomst in te brengen
bij de nationale Werkgroep Gezondheidsclaims en ook bij de European Food Safety Agency (EFSA). De EFSA zal bij de
samenstelling van een generieke lijst voor botanicals op Europees niveau een sleutelrol gaan vervullen. Uiteindelijk doel van de
samenwerking van NPN en CKF is te komen tot implementatie in de Europese Unie van een zo uitgebreid mogelijke lijst van
gezondheidsclaims voor planten(extracten).
Na ruim een jaar van voorbereidende werkzaamheden heeft de CKF begin dit jaar de master file Serenoae repentis fructus als
eerste definitief goedgekeurd. Naast informatie over kwaliteit en veiligheid van sabalproducten heeft de CKF vastgesteld dat er
consensus binnen onafhankelijke wetenschappelijke instellingen is (PASSCLAIM niveau 5) over het bewijs dat ten grondslag
ligt aan de de volgende gezondheidseffecten: “Voor het behouden van een normale plasfunctie bij mannen boven de 45 jaar,
ter verbetering van de maximale urinestroom en ter vermindering van nachtelijk plassen, veelvuldig plassen en urine-retentie”.

De master files zijn eigendom van de NPN en de samenwerkende leden maar kunnen door belangstellenden worden 
aangeschaft. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met het NPN-bureau (033-2456001). 



delen aanwezig zijn (70 tot 95% vrije vetzuren) en
waarvan in klinisch onderzoek positieve effecten zijn
gerapporteerd (effectieve dosering: 320 mg per dag).
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Dr S.B.A. (Bart) Halkes is werkzaam bij PhytoGeniX BV, een
bedrijf dat zich richt op het wetenschappelijk onderzoek aan
bestaande fytotherapeutica en de ontwikkeling van nieuwe plant-
aardige geneesmiddelen. Daarnaast is hij lid van de Commissie
Keuring Fytoproducten.
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Water als medicijn

Alle fysiologische processen in het menselijk lichaam vinden (uitsluitend) plaats in een waterige omgeving. Een man van
ongeveer 70 kg bestaat voor ongeveer 60% uit water. Toch weten we verbazingwekkend weinig over onze waterhuishouding.
We weten redelijk goed wat er gebeurt in extreme situaties, als de vochthuishouding echt in het gedrang komt. Maar is -
zoals velen ons willen doen geloven - extra water drinken gezond? Het zou goed kunnen; maar zijn er ook bewijzen voor?
Mark Spigt van de Universiteit Maastricht (capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde) heeft onderzoek gedaan naar de effecten
van water drinken op plasklachten bij oudere mannen. Aanvankelijk dacht men dat prostaatvergroting de belangrijkste oor-
zaak is van plasklachten bij oudere mannen, waardoor ook de behandeling meestal op de prostaat gericht was. Spigt keek in
plaats daarvan naar de blaasfunctie. Dierstudies hebben aangetoond dat de blaas in staat is zich aan te passen aan een grotere
belasting. Dit leidde tot de hypothese dat door blaastraining (grotere belasting) de functionaliteit zou verbeteren. Deze hypo-
these werd getoetst door een groep van 44 oudere mannen van 55 tot 75 jaar extra water (twee liter extra per dag) te laten
drinken gedurende twee maanden. Na twee maanden bleek de plaskracht en blaascapaciteit sterk verbeterd.
Naar aanleiding van bovengenoemde pilot-studie zette Spigt een groot onderzoek op met 141 mannen die lichte tot matige
plasklachten en een lage vochtinname hadden. De mannen werden verdeeld over twee groepen: één groep kreeg het advies
om per dag 1,5 liter extra water te drinken (interventiegroep), terwijl de controlegroep een placebo kreeg (acht ml inactieve
siroop per dag). Na zes maanden was de blaasfunctie van de interventiegroep beter ten opzichte van de controlegroep, maar
de effecten waren minder sterk dan verwacht op basis van de pilot-studie. Naar aanleiding van deze onderzoeken concludeert
Spigt dat het erop lijkt dat de blaasspier trainbaar is, maar de effecten op de blaasspier waren te klein om echt klinisch rele-
vant te zijn. Je moet waarschijnlijk zoveel water drinken om een goed trainingseffect te bewerkstelligen dat het voor de mees-
te mannen niet haalbaar is.
In de studie werd ook aandacht besteed aan het effect van het drinken van extra water op de algemene gezondheid; want
velen achten het onverstandig om ouderen te adviseren om meer water te drinken; “Kan het hartvaatstelsel zo’n plotselinge
toename van vocht wel aan?” was een veelgehoorde vraag voor aanvang van de studie. Er werden echter geen nadelige effec-
ten gemeten op bloeddruk, nierfunctie en algemene kwaliteit van leven. Ouderen kunnen dus zonder risico extra water drin-
ken, al blijven de redenen om dat te doen voorlopig onduidelijk. Wellicht om hoofdpijn te voorkomen? Velen nemen aan dat
de hoofdpijn op de ochtend na een leuk feestje veroorzaakt wordt door het dehydrerende effect van alcohol. Ook kent u wel-
licht de hoofdpijn na een lange congresdag waarop je slechts af en toe een kopje koffie krijgt. Je zou dan ook verwachten dat
het effect van dehydratie op hoofdpijn bekend is, maar helaas, er is zo goed als niets bekend over dit fenomeen. Naar aanlei-
ding van een min of meer toevallige bevinding tijdens de eerste studie (vermindering van migraineklachten) loopt er momen-
teel een studie naar de effecten van water bij chronische hoofdpijn.
“Slechts een beperkt aantal onderzoekers houdt zich bezig met niet-farmacologische interventies”, aldus Spigt, “en daardoor
kan het gebeuren dat we zoiets elementairs als de vraag hoeveel water we moeten drinken nog niet kunnen beantwoorden.
Eigenlijk weten we nog maar heel weinig over onze vochthuishouding.”



November 2005 heeft het NVF-bureau in opdracht van
de NVF aan 330 leden gevraagd een enquête over haar
tijdschrift in te vullen. De respons was 21%. De lezers
waarderen het blad zeer en wensen weinig verandering
in de formule.

Respondenten
Onder de respondenten zijn de therapeuten het ruimst
vertegenwoordigd (32%), gevolgd door artsen/specialis-
ten en wetenschappelijk medewerkers (respectievelijk
20% en 19%). Apothekers vormden 10% van de
respondenten. Ter vergelijking: tot het NVF-ledenbe-
stand behoren 30% therapeuten, 23% artsen, 20% apo-
thekers, 12% wetenschappers en 2% studenten.
Opvallend is daarmee de grote respons van de weten-
schappers, tegenover de relatief kleine groep apothekers
die de enquête hebben ingevuld.

Waardering
Het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (NTvF)
wordt met een dikke ‘ruim voldoende’ gewaardeerd:
gemiddeld een 7,5. De wetenschappelijk medewerkers
zijn het positiefst van alle respondenten: zij geven
gemiddeld een 7,9. Maar ook van de meest kritische
groep, de apothekers, krijgt het blad een 7,1.

Men leest het NTvF gemiddeld 35 minuten en bewaart
vrijwel alle edities (76% bewaart alles, 20% bewaart som-
mige edities). Gemiddeld bewaren de respondenten het
tijdschrift gedurende drie jaar, waarbij 13% procent
(ongevraagd) aangeeft nooit een exemplaar weg te gooien. 

Resultaten lezersenquête Nederlands Tijdschrift voor
Fytotherapie
M.N. Zijlstra
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Stellingen
In de enquête werd een aantal stellingen geponeerd met
betrekking tot mogelijke veranderingen in het tijdschrift.
De stellingen gingen over de inhoud, het taalgebruik, de
vormgeving en de omvang van het blad. De inhoud van
het NTvF wordt hoog gewaardeerd (het informatiegehal-
te krijgt een 7,6). Niettemin zien de meeste artsen graag
meer opiniestukken en interviews. Therapeuten en apo-
thekers daarentegen juist niet. Bij wetenschappers, stu-
denten en ‘overigen’ is het aantal voors en tegens gelijk.
Alle groepen zijn het erover eens dat de onderwerpen
wat breder gekozen zouden kunnen worden, bijvoorbeeld
in de richting van voeding of complementaire geneeswij-
zen. In totaal is 70% van de respondenten deze mening
toegedaan. Wat betreft het taalgebruik zijn de respon-
denten eenduidig: dat hoeft niet vereenvoudigd te wor-
den. Apothekers en wetenschappers zijn hierin het stel-
ligst: 100% vindt het taalgebruik eenvoudig genoeg. De
meerderheid van de respondenten zou het geen probleem
vinden wanneer de kleur uit het tijdschrift zou verdwij-
nen als de advertentie-inkomsten teruglopen: ruim 73%
kan zich in deze oplossing vinden. De laatste stelling:
“Het NTvF zou dikker mogen zijn, dan mag het ook
duurder zijn” werd wel door artsen (62%) en therapeu-
ten (58%) onderschreven. Met name de wetenschappers
zijn het met deze stelling oneens: 73% van deze groep
ziet een dikker en duurder tijdschrift niet zitten.

Andere vakbladen
Ruim 85% antwoordt ontkennend op de vraag: “Kunt
u een vaktijdschrift noemen dat MEER onafhankelijke
vakinformatie over fytotherapie geeft?” De responden-
ten die wel een informatiever vakblad dan het NTvF
kennen, noemen vooral buitenlandse tijdschriften.
Phytomedicine, Herbalgram en Zeitschrift für
Phytotherapie worden twee keer genoemd. Andere bla-
den die worden genoemd zijn Journal of
Ethnopharmacology, International Journal of Orthica,
Revista de Fitoterapia, European Phyto Journal en
Deutsche Apotheker Zeitung. Vaktijdschriften die MIN-
DER worden gewaardeerd zijn Supplement, Arts &
Apotheker, Tijdschrift voor Nutri-Fytotherapie, Fit met
Voeding, Mednet, Marketing Results, La Phytothérapie
Européenne, Ganzheitsmedizin en bladen van natuurge-
neeskundige beroepsverenigingen.

Suggesties
Een aantal respondenten heeft suggesties ter verbetering
van het blad gegeven. De meeste suggesties hadden te
maken met de opmaak van het NTvF: meer kleur,
moderner lettertype, meer foto’s. Ook over de mogelijk-
heid om meer gebruik te maken van internet kwamen
enkele suggesties: een elektronische nieuwsbrief, de web-
site interactiever, een forum op de website. Een paar keer
werd gesuggereerd om Engelse stukken te vertalen. Ook
gaven twee respondenten aan behoefte te hebben aan
praktijkcasuïstiek over concrete toepassingen van de fyto-
therapie. Enkele lezers gaven aan dat ze naast de weten-
schappelijke ook de andere aspecten van kruiden belicht
willen zien, bijvoorbeeld tradities of productennieuws.
Verder werden door lezers de volgende suggesties gedaan:
buitenlandse vakliteratuur behandelen, artikelen

korter/overzichtelijker maken, een bewaarkatern invoe-
gen, actueler informatie geven, en één hoofdartikel met
daarnaast korte samenvattingen en literatuuraanduidin-
gen.

Conclusie
Van de 2000 lezers zijn er 330 naar hun mening
gevraagd; 69 hebben er geantwoord. Door deze respon-
denten wordt het NTvF goed gewaardeerd, gelezen en
bewaard, ook in vergelijking met andere vakbladen.
Aan veranderingen hebben deze lezers niet veel behoef-
te. Wel zouden de onderwerpen wat breder gekozen
kunnen worden.

Auteursgegevens:
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Rectificatie
In de nieuwsrubriek van de vorige editie (jg. 18, nr. 4,
pag. 19) was een fout geslopen in de eerste zin van het
bericht “Pausinystalia yohimbe verboden als waar”. De
juiste formulering is als volgt: Het ministerie van VWS
liet in het Regulier Overleg Warenwet van 28 november
2005 weten dat het vanaf 1 januari 2006 de procedure in
werking zet om de plant Pausinystalia yohimbe toe te
gaan voegen aan de lijst met voor de Warenwet verboden
kruiden.
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26-28 april 2006
Pharmacovigilance of herbal medicines: current state &
future directions
Plaats: London, Regent’s Park, Verenigd Koninkrijk
Informatie: Royal Pharmaceutical society, J. Callanan,
tel. 0044-20-7572-2261; 
www.rpsgb.org/members/science/conf.html

13 mei 2006
Cursus fytofarmaceutische basisvakken: verdiepingscur-
sus (onder voorbehoud)  (voor ex-deelnemers farmacog-
nosie en farmacologie)
Plaats: Utrecht, botanische tuin & Oude Tolhuys      
Informatie: NVF-bureau, tel. 024-6844301 
e-mail nvf@fyto.nl

5-9 juni 2006
Folk Botanical Wisdom: Towards Global Markets 
(47ste jaarvergadering van de Society for Economic
Botany)
Plaats: Chiang Mai, Thailand
Informatie: www.seb2006.com

9-10 juni 2006
Jaarlijks congres Nederlandse Vereniging voor
GeneeskruidenOnderzoek

Plaats: omgeving Winterswijk
Informatie: secretariaat NVGO, prof. dr. A. Foriers, VU
Haarbeeklaan 103, B-1090 Brussel 

29 augustus-2 september 2006
International Congress and 54th Annual Meeting of the
Society for Medicinal Plant Research
Plaats: Helsinki, Finland
Informatie: http://www.ga2006.fi   

16 en 30 september 2006 (onder voorbehoud)
Cursus fytofarmaceutische basisvakken: farmacognosie
Plaats : Utrecht, FAFC Wentgebouw (de Uithof)
Informatie NVF-bureau, tel. 024-6844301; 
e-mail nvf@fyto.nl
EXAMEN: 18 december 2006

14 oktober 2006
Internationale dag voor kruiden (herb day)
Plaats: Op diverse plaatsen in de VS (vooralsnog)
Informatie: http://www.herbday.org

Doorlopende Agenda


