Vlaamse Herboristen Vereniging

Nieuwsbrief 2
Beste kruidenliefhebbers, leden van de vereniging,
In onze vorige nieuwsbrief van 20 april kon u reeds lezen dat de VHV wat problemen heeft met
het papieren tijdschrift “Herba”.
De VHV had de intentie om in haar 20 e levensjaar, naast de organisatie van een VHV-weekend
op 2 en 3 oktober, een vernieuwde Herba met nieuwe lay-out, foto’s in kleur en digitale druk te
lanceren. Door een aantal organisatorische problemen en omdat de vereniging jammer genoeg
draait op een beperkt aantal vrijwillige medewerkers heeft dit project enige vertraging
opgelopen. (Vak)leden die inhoudelijk sterke artikels kunnen en wensen te schrijven over
kruidengerelateerde onderwerpen, het bestuur willen versterken, de regionaal contactpunten
mee wensen uit te breiden of opteren om mee te werken aan het komende VHV-weekend,
mogen mij steeds een mailtje sturen. Dan kijken wij naar een passende taak in functie van uw
wensen.
Ondertussen is het geplande weekend op 2 en 3 oktober heel dichtbij zodat het bestuur zich nu
in eerste instantie wenst te focussen op het goede verloop van deze activiteit. Daarom werd door
het bestuur beslist om de publicatie van de eerstvolgende digitale Herba uit te stellen tot na dit
gebeuren. Als alles verder volgens plan verloopt mikt het bestuur nu op een eerste vernieuwde
Herba tegen december 2010.
Daarom werd door het bestuur ook wijselijk geoordeeld dat trouwe leden die inmiddels hun
lidgeld voor 2010 reeds betaalden of dit in de loop van 2010 nog zullen doen, lid zijn en blijven
tot eind 2011. Door lid te worden van onze vereniging steunt u de VHV bij de verwezenlijking
van onze doelstellingen.
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Hieronder de verschillende formules op een rijtje. De VHV dankt u bij voorbaat voor de
hernieuwing van uw lidgeld.
Vaklid : 25 € per jaar
Vakleden hebben een herboristenopleiding gevolgd en/of zijn professioneel bezig met kruiden.
Alle personen die in het bezit zijn van de nodige beroepskennis, ervaring en/of opleidingsgraad
kunnen vaklid worden.
Om een idee te krijgen van de kwalificaties van onze vakleden, vraagt de Vlaamse Herboristen
Vereniging dat vakleden het informatieformulier op de website invullen en doorsturen naar de
vereniging.
Indien zij dit wensen, kunnen vakleden vermeld worden op de kaft van het ledentijdschrift
Herba, hebben zij stemrecht en kunnen zij mee bepalen wat er in de vereniging gebeurt.
Verder krijgen zij op de website ruimte voor een korte voorstelling van hun professioneel bezig
zijn, de aankondiging van hun eigen activiteiten en kunnen ze activiteiten mee organiseren met
de vereniging.
Vakleden krijgen twee maal per jaar een kruidmail doorgestuurd (via mail). Een kruidmail is
een documentenmap over een bepaald kruid. Een voorbeeld vind je op Kruidwis: KruidMail
Tot slot genieten zij ook de voordelen die gelden voor de gewone leden.
Gewoon lid : 15 € lidgeld per jaar
Alle personen die belangstelling hebben voor kruiden. Leden ontvangen vier maal per jaar het
ledentijdschrift Herba en kunnen, afhankelijk van de activiteit, aan een voordeliger tarief of
gratis deelnemen aan een aantal activiteiten georganiseerd door de Vlaamse Herboristen
Vereniging.
Steunend lid : minimaal 50 € lidgeld per jaar
Steunende leden worden, indien zij dit wensen, vermeld op de kaft van de Herba én op de
website. Verder genieten zij dezelfde voordelen zoals vakleden en/of gewone leden.
________________________________________________________________________________

Over Meidoorn
Toch nog maar eens over de Meidoorn, het is nu wel te laat om de bloemen te oogsten, maar je
krijgt nog een tweede kans met de bessen. Nu zijn ze nog niet rijp, maar begin september zijn
ze meestal volop te oogsten.
Het is een goed en veilig middel tegen ouderdomshart, maar als je hart nog niet oud of half
versleten is, is het ook goed preventief te gebruiken. Mogelijk kan het zelfs het sportieve hart
wat ondersteunen tijdens lichamelijke prestaties.
Enige geselecteerde wetenschappelijke onderzoeken
View Abstract: Degenring FH, Suter A, Weber M, Saller R. A randomised double blind placebo
controlled clinical trial of a standardised extract of fresh Crataegus berries (Crataegisan) in the
treatment of patients with congestive heart failure NYHA II. Phytomedicine. 2003;10(5):3632
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9.Tauchert M, Ploch M, Huebner WD. Effectiveness of Hawthorn Extract LI132 Compared with
the ACE Inhibitor Captopril: Multicenter double-blind study with 132 NYHA Stage II. Muench
Med Wochenschr. 1994;136(supp):S27-S33.
View Abstract: Taskov M. On the Coronary and Cardiotonic Action of Crataemon. Acta
Physiol Pharmacol Bulg. 1977;3(4):53-57.
View Abstract: Uchida S, et al. Inhibitory Effects of Condensed Tannins on Angiotensin
Converting Enzyme. Jap J Pharmacol. 1987;43(2):242-46.
View Abstract: Wegrowski J, Robert AM, Moczar M. The Effect of Procyanidolic Oligomers on
the Composition of Normal and Hypercholesterolemic Rabbit Aortas. Biochem Pharm.
1984;33:3491-97.
Hawthorn Berry, Herb Monograph - Flora Health Herb Encyclopedia eenvoudige, maar
degelijke monographie
Twee artikels over Meidoorn, geschreven door Maurice, ikzelf dus, vind je op
www.herborist.infoteur.nl. Meidoorn, beschermer van hart en huis | Mens en gezondheid:
Alternatief
Crataegus medisch wetenschappelijk samengevat | Mens en gezondheid: Aandoeningen

Meidoorn (Crataegus) en hartklachten
Pittler, Schmidt en Ernst publiceerden recent een vergelijkende analyse van klinische studies met
meidoornextract (van blad met bloem van C. monogyna en C. laevigata) bij chronisch hartfalen
(NYHA klasse I tot en met III). Er werden 13 geschikte publicaties gevonden die voldeden aan
de criteria (gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd en een meidoorn
monopreparaat als verum). De gegevens van acht studies, met in totaal 632 patiënten, konden
gezamenlijk worden geanalyseerd. Hieruit bleek dat een statistisch significante verbetering van
de klachtenvrije inspanning kon worden bereikt met meidoornextract (van gemiddeld 7 Watt).
Het product van bloeddruk en polsslag daalde (gemiddeld met 20) en dyspnoea en
vermoeidheid verbeterden ook significant. Bijwerkingen waren infrequent, mild en
voorbijgaand. Preparaten die in de studies gebruikt waren, kenden zeer verschillende doseringen
bij gelijkblijvend effect . Dit laat zien dat meidoorn, heel anders dan digitalis, een middel is met
een grote therapeutische breedte. De auteurs achten nader onderzoek gewenst omdat het
patiëntenaantal nog te klein was. Er loopt nu nog een grootschalige studie die 24 maanden
duurt en over een langere periode ook de (al dan niet fatale) infarcten en hospitalisatie meet.
Meidoorn heeft een positief inotroop effect. Maar bij meidoorn wordt ook anti-aritmische
activiteit gezien, in tegenstelling tot wat bij fosfodiësterase-remmers het geval is. In één van de
door de auteurs bekeken studies werd LI 132 (900 mg) vergeleken met 37,5 mg captopril en dit
gaf een vergelijkbaar resultaat.
Degenring, Saller en anderen publiceerden eind 2003 een dubbelblinde gerandomiseerde
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klinische studie met een gestandaardiseerd extract van Crataegus-bessen voor de behandeling
van congestieve hartklachten klasse NYHA II. Ook hier werd in de fietstest een verbeterde
prestatie (8,3 Watt; p <0,05) met het verum bereikt. Andere parameters (subjectieve verbetering
en product van bloeddruk en polsslag) verbeterden eveneens met Crataegus maar de bereikte
verschillen waren niet significant. De behandeling bestond uit (n=69) acht weken lang drie maal
daags 30 druppels van het extract (Crataegisan®) of een qua kleur en smaak identieke placebo
(n=74). Het was de tweede klinische studie die volgens Good Clinical Practice richtlijnen met dit
product was uitgevoerd. De hier gebruikte dosering komt overeen met minimaal 6,4 mg
oligomere procyanidinen per dag. Deze polyfenolen worden algemeen als belangrijke werkzame
stoffen gezien in de meidoorn. Zij werken ook als anti-oxidant en houden (aldus Quettie et al.)
LDL-c oxidatie tegen. In alle hierboven genoemde studies was de dosis hoger (de daar gebruikte
extracten bevatten 18,8% oligomere procyanidinen). Toch was het effect vergelijkbaar.
Belz en Loew hebben van een kamfer-meidoornbes (1:39) preparaat (Korodin) het effect
vergeleken met de effecten van beide componenten afzonderlijk. Deze combinatie wordt
traditioneel gebruikt voor de behandeling van hypotonische en orthostatische
circulatiestoringen (meidoornpreparaten worden traditioneel zowel bij hypertensie als bij
hypotensie ingezet). Organische kamfer uit de kamferboom bestaat uit D-kamfer, in
tegenstelling tot het racemisch mengsel in gesynthetiseerde kamfer, en wordt al eeuwenlang
gebruikt voor het stimuleren van het hart en de perifere circulatie. In een aantal proeven met
gezonde vrijwilligers liet Belz zien dat de bloeddruk in liggende houding inderdaad snel en
dosisafhankelijk stijgt na kamfertoediening. Hetzelfde gold voor het meidoornbesextract (5:1,
dagdosis 9 gram, 3% procyanidinen) na 28 dagen toepassing. Het samengestelde extract liet in
klinische studies een werkzaamheid zien die reeds na een minuut begint. Hiervoor is de kamfer
verantwoordelijk; meidoorn werkt meer op de langere termijn. Bij 48 personen die volgens de
Consensus voldeden aan de criteria voor orthostatische hypertensie werd de bloeddrukdaling bij
het overeind komen significant en dosisafhankelijk voorkomen door het combinatiepreparaat.
Bronnen: Pittler et al. Am. J. Med.2003;114:665-74; Degenring et al. Phytomedicine 2003 (10):363-9; Belz
en Loew. Phytomedicine 2003 (10)suppl.IV 61-7; Quettie-Deleu et al. Pharmazie 2003 (58)8:577-81.

________________________________________________________________________________

Nu te oogsten basisplanten: Solidago, Echinacea en Calendula
Wat nu wel te oogsten is het basismiddel voor de nieren, de Echte guldenroede / Solidago
virgaurea, ook enkele andere soorten zoals Solidago canadensis en Solidago gigantea mogen
gebruikt worden, deze bloeit pas in september of zelfs later, dus ook hier krijg je een tweede
kans om te plukken. Het zijn de bloeiende toppen (bloem, blad en wat stengel) die gedroogd of
verwerkt worden tot tinctuur.
Een andere topper die nu bloeit, is de Rode zonnehoed / Echinacea purpurea, ook hier zijn het
vooral de bloeiende toppen die verwerkt worden tot tinctuur. Ook de verse plant heeft een
goede, mogelijk zelfs een betere immuunmodulerende werking, een kuur van 2 weken, 2 maal
daags 2 minuten knabbelen op een blaadje of een stukje steel zorgt er voor dat je heel wat
infectieziektes beter de baas kan.
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Zonnehoed, geschiedenis van een Indianen medicijn
Goede internet links
www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/patient-echinacea.html
http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/echinaceae_purpureae_herba/10494506en.pdf
http://www.thorne.com/altmedrev/.fulltext/6/4/411.pdf
Wetenschappelijk onderzoek Echinacea
Barrett BP, Brown RL, Locken K, et al. Treatment of the common cold with unrefined echinacea:
a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Annals of Internal Medicine.
2002;137(12):939–946.
Echinacea. Natural Medicines Comprehensive Database Web site. Accessed June 29, 2007.
Echinacea (E. angustifolia DC, E. pallida, E. purpurea). Natural Standard Database Web site.
Accessed June 28, 2007.
Echinacea. In: Blumenthal M, Goldberg A, Brinckman J, eds. Herbal Medicine: Expanded
Commission E Monographs. Newton, MA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000:88–102.
Fugh-Berman A. Echinacea for the prevention and treatment of upper respiratory infections.
Seminars in Integrative Medicine. 2003;1(2):106–111.
Taylor JA, Weber W, Standish L, et al. Efficacy and safety of echinacea in treating upper
respiratory tract infections in children: a randomized controlled trial. Journal of the American
Medical Association. 2003;290(21):2824–2830.
Volatile components of roots, stems, leaves, and f... [J Agric Food Chem. 1999] - PubMed
result
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Kruidig medisch nieuws / Kruidig medisch nieuws
Groene thee verlaagt de kans op depressie
Aan groene thee worden al veel gezondheidseffecten toegeschreven maar nieuw onderzoek lijkt
weer een gunstige eigenschap aan dit rijtje te gaan toevoegen. In een epidemiologisch
onderzoek onder nog zelfstandig wonende oudere Japanners is een verband gevonden tussen de
consumptie van groene thee en het voorkomen van depressieve klachten. De consumptie van
groene thee werd in dit onderzoek onder 1058 personen van 70 jaar en ouder gekwantificeerd
aan de hand van een vragenlijst over het voedingspatroon. Het voorkomen van depressieve
klachten werd vastgesteld met behulp van een gevalideerde vragenlijst ( Geriatric Depression
Scale). Ouderen werden verdeeld in drie groepen, mensen die minder dan één kop groene thee
per dag dronken, mensen die 2-3 kopjes per dag dronken en mensen die meer dan vier kopjes
dronken. Ten opzichte van de mensen die weinig groene thee dronken, bleken de mensen met
een hoge groene thee consumptie minder milde tot ernstige depressieve klachten te
rapporteren. Door de onderzoekers wordt gesuggereerd dat de antidepressieve werking te maken
heeft met een effect van groene thee op de stress-respons en mogelijk ook met een
ontstekingsremmende activiteit.
Bron: Niu K, et al. Green tea consumption is associated with depressive symptoms in the elderly. Am J Clin Nutr
2009;90:1615-22.

Een verbinding uit olijfolie in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer
Meer nog dan de onoplosbare amyloïdfibrillen die plaques vormen in de hersenen van patiënten
met de ziekte van Alzheimer wordt er tegenwoordig van uitgegaan dat oplosbare oligomeren
van het amyloïd-β(1-42) eiwit als primair neurotoxine bijdragen aan het ontstaan van deze
ziekte. Stoffen die de vorming van deze oligomeren tegengaan zouden dan ook kunnen worden
ingezet als geneesmiddel ter voorkoming van de ziekte van Alzheimer. Voor oleocanthal –een
fenolische verbinding uit olijfolie– is nu aangetoond dat het de vorming van amyloïd- β(1-42)
oligomeren beïnvloedt en de binding van deze oligomeren aan de uiteinden van zenuwen (de
synapsen) vermindert. Deze werking van oleocanthal resulteert ook in een verminderde
beschadiging van de synapsen en beschermt de signaaloverdracht tussen zenuwcellen.
Bron: Pitt J, et al. Alzheimer’s-associated Aβ oligomers show altered structure, immunoreactivity and
synaptotoxicity with low doses of oleocanthal. Toxicol Appl Pharmacol 2009;240:189-97.

Mariadistel vermindert de door de chemotherapie veroorzaakte leverontstekingen
Hoewel het bewijs uit (pre)klinisch onderzoek nog beperkt is, wordt mariadistel (Silybum
marianum) toegepast vanwege de leverbeschermende werking. De resultaten van een
gecontroleerde, dubbelblinde klinische studie bij kinderen met acute lymfatische leukemie
(ALL) geven een verdere onderbouwing voor de werkzaamheid van mariadistel. Kinderen met
ALL die ten gevolge van de chemotherapie leverschade hadden opgelopen, werden gedurende
vier weken met mariadistel behandeld of ontvingen een placebo. Direct aan het eind van de
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behandelperiode bleken de serumwaarden van de leverenzymen alanine-aminotransferase (ALT)
en aspartaat-aminotransferase (AST) en het totale bilirubinegehalte niet te verschillen tussen
beide behandelgroepen. Vier weken na stopzetting van de behandeling waren de ALTconcentraties in het bloed van de met mariadistel behandelde kinderen wel significant lager (P =
0,05) dan in de placebo-behandelde kinderen. De AST-waarden waren eveneens lager maar
verschilden niet significant ten opzichte van de placebo-groep (P = 0,07). De dosering van de
chemotherapeutica moest (ten gevolge van de bijwerkingen) tijdens de studie bij 61% van de
met mariadistel behandelde kinderen worden verlaagd terwijl dit percentage op 72% lag in de
placebo-groep. Laboratoriumonderzoek toonde aan dat maradistel geen negatief effect had op
de chemotherapeutica en zelfs een bescheiden synergistische werking vertoonde met vincristine.
Bron: Ladas EJ, et al. A randomized, controlled, double-blind, pilot study of milk thistle for the treatment of
hepatotoxicity in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). Cancer 2010;116(2):506-13.
________________________________________________________________________________________________

Activiteiten
Zondag 26 september 2010
Dagwandeling naar aanleiding van 20 jaar herboristenvereniging in Belvaux bij Han sur Lesse, de
regio waar in het verleden heel wat wandelingen en kruidenweekends van de
herboristenvereniging plaats hadden. We vertrekken aan de brug over de Lesse in het dorpje
Belvaux bij Han sur Lesse om 10.30 . Bijkomende informatie via Maurice Godefridi, email:
kust@herboristen.be
Zaterdag 2 en Zondag 3 oktober 2010 Kruidenweekend 20 jaar VHV
met infostand, tentoonstelling over de vereniging, stand met kruidenboeken, begeleide
wandelingen (op zaterdag- en zondagvoormiddag), workshops (op zaterdag- en
zondagnamiddag) en een lezing op zaterdagavond.
Meer detailinformatie volgt nog na de definitieve invulling van het programma!
Locatie : wijkcentrum “Aan ’t Spoor”, Grote Marijve 133 te 9600 Ronse
Dodonaeus’ herboristen opleiding 2010
'Dodonaeus' start in 2010 met een herboristen opleiding gegeven in 2 weekend van 2 dagen, 4
seizoensdagen en een stageweek . Een unieke gelegenheid om op snelle en praktische manier
een herboristenopleiding te volgen.
Praktische informatie over deze 23ste opleiding voor herboristen nieuwe formule
Duur van de opleiding: eerste weekend mogelijk 23 en 24 oktober, daarna over het jaar verdeeld
vier seizoensdagen (data samen af te spreken) en info en opdrachten via internet, een tweede
weekend in april en een stageweek in de Franse Drôme (keuze mei of juli).
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Cursuskosten: 350 euro voor de hele opleiding + cursusboek 50 euro. De 2 basisweekends zijn
ook apart te volgen voor 110 euro.
Plaats: nog niet vastgelegd, Ronse, Natoye, andere suggesties zijn welkom
Info:Maurice Godefridi.
vlaamseherboristen@gmail.com of http://sites.google.com/site/kruidwis/
________________________________________________________________________________

Recept: Gekruide rijstballetjes
Basis: goed gekookte rijst, meel, ei, zout of bouillon en olijfolie
Verder toevoegingen en variaties
1. met parmezaanse kaas, knoflook geplet, oregano en tijm
2. met peterselie, verse koriander en vrij veel postelein
3. met ontpitte (natuurlijk) olijven of olijfpasta (tapanade), knoflook
Kook rijst goed gaar, meng met wet tarwe- of boekweitmeel, meng met een losgeklopt ei, doe
er de andere ingrediënten bij. Goed kneden en platte koekjes vormen, die je in de pan met boter
bruin laat bakken.
Wij eten dit, in vele variaties, bijna elke dag zowel warm bij het middagmaal met aardappelpuree
of rijst en sla of groente, maar ook koud bij de broodmaaltijd.
Postelein, zit barstensvol omega-3 vetzuren. Lees
Postelein en Winterpostelein | Huis en tuin: Tuin
Postelein, een poortje naar gezondheid | Mens en gezondheid: Gezonde voeding
________________________________________________________________________________

Impressie kruidenstage
De laatste dag van de kruidenstage doen we het rustig aan. Al beginnen we wel vroeg met een
ochtenwandeling in Bellegarde zelf. We starten om 6.30 in de vallei van Marmione, rustig naar
omhoog richting Combe Libert. Langs het voetpad groeit en bloeit uitbundig de blauwe
Strobloem Catananche caerulea, ook de Echte lavendel bloeit nu op zijn best. Wij wandelen
rustig omhoog; we zijn wel uitgeslapen maar sommigen toch nog niet goed wakker of mogelijk
onder de indruk van de poëtische natuur.
Impressies van onze kruidenstages in Bellegarde vind je op Kruidwis
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