
opmerking voor sanna

opmerking voor cd

opmerking voor red
Loes gezien, evert ook 

Het beeld is goedgekeurd, 
maar knofl ookpillen en krui-
denboter liever niet naast 
elkaar maar gebruikt als losse 
beelden, en bij het brood het 
bijschrift van het prikkertje 
aldaar. Gevaarlijke combinaties

De zwarte kant 
van kruiden

Het gros van alle kruidenpreparaten is ongevaarlijk. 
Toch kunnen sommige combinaties van kruiden en 

medicijnen gevaarlijk zijn. 

knoflook 

en cholesterol
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E en paar jaar geleden kroop in 
Duitsland een man van 57 jaar 
door het oog van de naald. Sinds 

twee jaar was hij de gelukkige bezitter 
van een nieuwe nier. Hij slikte ciclospori-
ne, een medicijn dat moest voorkomen 
dat zijn immuuncellen het nieuwe or-
gaan aanvielen en zijn lichaam het zou 
afstoten. Maar toen artsen zijn bloed 
controleerden, zagen ze dat de concen-
tratie van het cruciale medicijn bijna 
gehalveerd was. 

Na enig doorvragen werd de oorzaak 
duidelijk: de patiënt voelde zich een 
beetje somber en was een kruidenthee 
met sint-janskruid gaan drinken. 
Sint-janskruid bevat de stof hyperforine, 
die in de hersenen de concentratie sero-
tonine verhoogt en daardoor milde de-
pressieve klachten kan verlichten. Maar 
de lever herkent datzelfde hyperforine 
als een gif. Zodra levercellen met de 
verbindingen in contact komen, maken 
ze meer aan van een enzym dat weten-

schappers CYP3A4 noemen. ‘En dan 
beginnen de problemen’, vertelt Renger 
Witkamp, hoogleraar voeding en farma-
cologie in Wageningen. ‘Bijna de helft 
van alle medicijnen die we gebruiken, 
wordt afgebroken door CYP3A4. Stijgt de 
aanmaak van dat enzym, dan verliezen 
de medicijnen dus een deel van hun 
werking.’

Supplementen
Met de man in Duitsland kwam alles 
weer goed. Hij liet zijn kruidenthee 
staan. Vijf dagen later was de hoeveel-
heid cyclosporine in zijn bloed weer 
zoals die moest zijn. Zijn artsen schreven 
er een artikel over voor een medisch 
vakblad en ondertussen zijn er tientallen 
soortgelijke artikelen verschenen. Ook 
blijkt uit enkele studies dat supplemen-
ten met sint-janskruid de werking kun-
nen ondergraven van hiv-remmers, de 
statines atorvastatine en simvastatine, 
digoxine (medicijn tegen hartfalen en 
hartritmestoornis), middelen tegen epi-
lepsie en de bloedverdunners acenocou-
marol en fenprocoumon. Zo zijn er ge-

Drink niet zomaar een 
kruidenthee waar 
sint-janskruid in zit

wisselwerking
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vallen beschreven waarin vrouwen die 
de pil slikten, toch zwanger werden toen 
ze sint-janskruid gebruikten. Witkamp 
vraagt zich echter af of daarbij niet iets 
anders speelde. ‘Gevalsstudies zijn nog 
geen bewijs’, zegt de hoogleraar. ‘Mis-
schien waren die vrouwen hun pil ge-
woon een paar keer vergeten.’

De laatste tien jaar zijn onderzoekers 
zich steeds meer zorgen gaan maken 
over de wisselwerking tussen kruiden en 
medicijnen. Ze baseren zich op een 
groeiende stapel studies waarin kruiden 
de werking van medicijnen verzwakken, 
of juist op een ongewenste manier ver-
sterken. Dat laatste is bijvoorbeeld wel-
eens gebeurd met de combinatie van het 
in België en Angelsaksische landen ge-

bruikte antistollingsmiddel warfarine en 
cranberrysap of -capsules. Cranberry (in 
goed Nederlands: veenbes) helpt tegen 
een blaasontsteking, maar remt ook het 
enzym dat warfarine afbreekt. Er zijn 
gevallen bekend waarin de warfarine-
spiegel door het eten van cranberry zo 
hoog opliep dat patiënten inwendige 
bloedingen konden krijgen.

Indruk gemaakt
Het klinkt bedreigend, maar veel drama-
tische gevallen waarin patiënten daad-
werkelijk in de problemen zijn gekomen 
door kruiden zijn er niet. Toch hebben 
die studies veel indruk gemaakt in we-
tenschapsland. Zo sloegen virologen tien 
jaar geleden groot alarm nadat ze had-
den ontdekt dat bij een hiv-patiënt de 
spiegel van zijn virusremmer halveerde 
door de knofl ookpillen die hij slikte voor 
zijn cholesterolspiegel. Sommige virus-
remmers verslechteren de cholesterol-

‘Van de meeste 
producten op de 
markt weten we 
maar weinig’

Enkele jaren 
geleden drukten 
onderzoekers hiv-
patiënten op het hart 
geen knofl ook te 
gebruiken

wisselwerking
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Vuistregels

1‘Als je een keer een parace-
tamolletje slikt, hoef je je 
weinig zorgen te maken 

over kruiden’, zegt Renger Wit-
kamp. ‘Maar als je medicijnen 
nodig hebt om gezond te blij-
ven, wordt het anders. Gebruik 
je virusremmers, kankermedi-
cijnen, medicijnen die afstoting 
van een donororgaan moeten 
voorkomen, dan moet je ge-
woon geen enkel risico lopen.’

huishouding, terwijl forse doses knof-
look die juist verbeteren.

In persberichten drukten de onderzoe-
kers hiv-patiënten op het hart geen knof-
lookpillen meer te gebruiken. Ze gingen 
zelfs zo ver dat ze patiënten afraadden 
nog knofl ook door hun eten te doen. In 
recente trials, waarin wetenschappers 
hiv-patiënten onder gecontroleerde om-
standigheden zowel virusremmers als 
knofl ooksupplementen gaven, is vreemd 
genoeg geen sprake van een verminder-
de werking van de virusremmers.

Genetische aanleg
‘Dat is bij meer van de inmiddels be-
ruchte combinaties van kruiden en me-
dicijnen het geval’, zegt Witkamp. ‘Ook 
bij de wisselwerking tussen warfarine en 
cranberry, of die tussen aspirine en gink-
go. Heel verwarrend. Misschien speelt 
het probleem alleen bij individuen met 
een zeldzame genetische aanleg.’

Cranberry, oftewel 
veenbes, helpt tegen 
blaasontsteking

wisselwerking
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Dat geldt niet voor alles. Dat sint-jans-
kruid de werking van de helft van de 
medicijnen fors kan verminderen, staat 
vast. Dat de combinatie van ginkgo met 
antistollingsmiddelen de kans op bloe-
dingen vergroot, is al minder zeker. ‘Los 
daarvan is er weinig concreet bewijs dat 
kruiden medicijngebruikers in de pro-
blemen brengen’, vat Witkamp samen. 
‘Maar als je een nieuwe nier verliest om-
dat je toevallig een supplement gebruikt, 
is dat natuurlijk een tragedie.’

Daarom vindt Witkamp dat medicijnge-
bruikers geen kruidenpreparaten moeten 
gebruiken, tenzij zijzelf en hun arts zeker 
weten dat de combinatie geen kwaad kan. 
‘Een paar producten, zoals knofl ook, gin-
seng, groene thee, echinacea en sint-jans-
kruid zijn redelijk goed onderzocht. Maar 
van de meeste producten op de markt 
weten we bitter weinig. Die kun je als je 
chronisch medicijnen gebruikt dus maar 
beter gewoon laten staan.’  ■

2Producten die zijn ge-
baseerd op alledaagse 
voedingsmiddelen kun-

nen bij extreem gebruik 
extreme eff ecten hebben. 
‘Knofl ook is een voedings-
middel en zal bij gewoon 
gebruik niet snel de werking 
van medicijnen in de war 
sturen’, aldus Witkamp. ‘Ook 
al stimuleert het de aan-
maak van ontgiftende enzy-
men. Maar als je massa’s 
knofl ookpillen gaat gebrui-
ken, kun je wel degelijk de 
werking van medicijnen 
verminderen.’

3‘Als je medicijnen nodig 
hebt om gezond te blij-
ven en toch kruiden wilt 

gebruiken, spreek alles dan 
eerst door met je arts’, bena-
drukt Witkamp. ‘Ook als het 
gaat om iets onschuldigs, 
zoals kruidenthee. Een onge-
luk zit in een klein hoekje.’

Sint-janskruid 
kan de werking 
van de helft van 
de medicijnen fors 
verminderen

wisselwerking
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