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Kruiden voor hart - en bloedvaten 

 



Allium sativum (Knoflook, bol) 

basisplant voor hart- en bloedvaten 

 



Atherosclerose: ingewikkeld ontstekingsproces 

Roken 

Hoge 
bloeddruk 

Hoge 
Homocysteine 

& Lipoproteine a 

Geoxideerde of  
Oxy-LDL-
Cholesterol 

Overgewicht 
Zittend leven 

Ongezond dieet 

Diabetes 

Lage 
HDL-

cholesterol 

Hoge 
triglyceriden 

Te “kleverig”, te 
“dik” bloed 

Risicofactoren 

Ontsteking 

Progressie van atherosclerose (slagaderverkalking) 



Allium sativum (Knoflook, bol) 
 

Preventie (!) van atherosclerose of slagaderverkalking,  

ondergrond van hart- en vaatziekten (hartinfarct,  

hartzwakte, hersenbloeding, herseninfarct, etalagebeen,  

embolie….) 
 

dankzij  

• mild “bloedverdunnende” werking bij “te dik” bloed: 

    ↓adhesie en ↓aggregatie bloedplaatjes, ↓ bloedstolsels  

• mild cholesterol- en triglyceridenverlagend 

• mild bloeddrukverlagende werking 
 

 

door zwavelverbindingen allicine  ajoene, DAS, 

DADS…, vrij prikkelende bestanddelen  

 

 



Allium sativum (Knoflook, bol) 

Ideale dagdosis: 

1 à 2 teentjes (2 à 5 g) 
verse knoflook per dag 
 

= Preventief!  
 

Bij gebruik van te hoge 

doses,mogelijkheid op: 

• mond -, slokdarm – en 
maagirritatie 

• leveraantasting 

• aantasting darmflora, 
verminderde opname 
voedingsstoffen 

• bloedarmoede… 



Voor dieper effect: Gefermenteerde 

knoflook (Aged Garlic Extract) 

• Fijngesneden BIO knoflook 

• 20 maand rijpen in stalen tanks 

• Enzymatische omzetting van 

harde, instabiele & potentieel 

irriterende substanties 

wateroplosbare, niet irriterende & 

stabiele ingrediënten 

meer werkzame en te 

standaardiseren substanties, 

vnml. SAC (S-allylcysteïne) 

   + geurloos! 

   + > 700 klinische studies! 
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OVERZICHT v.d. DE BELANGRIJKSTE HART- EN 

VAATBESCHERMENDE EFFECTEN IN KLINISCHE STUDIES 

Verandering 

(%) 

Bloeddruk (Systolisch)1-4 ↓ 6-10 

Totaal cholesterol1,2,6,8-10,15,16 ↓ 6-18 

HDL-Cholesterol (“goede cholesterol”)5,6    7-25 ↑ 

LDL-cholesterol1,6,8-10 ↓ 5-26 

Geoxideerde LDL-cholesterol6 

Weerstand cholesterol tegen oxidatie11 

↓ 35-69 

    100 ↑ 

Triglyceriden1,2,10 ↓10-23 

Homocysteïne6,7  ↓18-27 

Bloedplaatjesadhesie8,13 ↓ 30-58 

Bloedplaatjesaggregatie8,13,14 ↓ 10-25 

Oxidatieve stress12 ↓ 29-48 

Vasculaire elasticiteit6,7,17,18 15-111 ↑ 

Calcificatie kransslagaders6,19,20 ↓ 45-78 



Gefermenteerde knoflook werkt in op 
multipele risicofactoren van H & VZ 

Bloedvetten 
(Cholesterol, Triglyceriden) 
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Bloedplaatjes-  
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adhesie                      
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Slechte vaatfunctie 

Oxycholesterol  
aanmaak 

Progressie van calcificatie & atherosclerose 



Pinus pinaster/maritima (Zeeden, schorsextract) 

OPC’s of oligomere procyaniden = sterke 

antioxidanten voor de vaatwand!  

 



Pinus pinaster/maritima (Zeeden, schorsextract) 

OPC’s of oligomere procyaniden = sterke 

antioxidanten voor de vaatwand!  

Bijzondere affiniteit voor de kleinere 

bloedvaten en de aderen: 

• Ogen  gezichtsvermogen 

• Hersenen  geheugen en concentratie 

• Evenwichtsorgaan  duizeligheid/Menière 

• Huid  psoriasis 

• Geslachtsorganen  erectiestoornissen 

• Spataderen, aambeien 

 



Vitis vinifera (Rode wijnstok, pitten) 

OPC’s of oligomere procyaniden = sterke 

antioxidanten van de vaatwand! 

 



Curcuma xanthorrhiza/longa (Javaanse 

curcuma, wortel): curcuminoïden = 

antioxidanten vaatwand + remmen vorming 

oxycholesterol + ↓ cholesterol, triglyceriden 

 



Punica granatum 

(Granaatappel): sterke antioxidanten 

met vaatbeschermende werking 

 



Camellia sinensis (Groene thee, topscheut) 

vermindert oxidatie van LDL-cholesterol + 

vaatwandbeschermende werking (EGCG!): 3 kopjes 

thee/dag = 50 % ↓ op hartinfarct; of goed waterig extract 

 



Oryza sativa (Rijst, korrel) 
 

 



Gefermenteerde Rode Rijst - Rode Gist Rijst  

(Monascus purpureus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk én veilig voedingssupplement  

voor een lagere cholesterolspiegel 
 



                    Monacolines 

Verminderen de synthese van 

cholesterol door mild afremmen 

van het enzym HMG-CoA 

reductase; zonder negatieve, 

toxische effecten. 

Gefermenteerde Rode Rijst 

bevat minstens 9 verschillende 

types van monacolines, met 

monacoline K als belangrijkste. 

Fytosterolen 
Remmen absorptie van 

cholesterol in de darmen door 

competitieve inhibitie 

Isoflavonen 
Verminderen cholesterolgehalte, 

beschermen vaatwanden als 

antioxidanten. 

(Mono)-Onverzadigde vetzuren 
Helpen cholesterolspiegels te 

verlagen,  beschermen vaatwanden. 

De synergie tussen Monacolines, Isoflavonen, Fytosterolen en 

onverzadigde vetzuren leiden tot een globaal en vooral veilig 

cholesterolverlagend effect (zeker in combinatie met co-enzym Q10). 

Gefermenteerde Rode Rijst:  

          natuurlijke synergie 
 

 



Crataegus m./l.(Eén/tweestijlige meidoorn, bloeiende 

toppen): betere doorbloeding kransslagaders meer 

zuurstof en voedingsstoffen  verhoogt de 

contractiekracht en regeneratievermogen van het hart 

 
 



Crataegus m./l.(Eén/tweestijlige meidoorn, 
bloeiende toppen)  

 bij beginnende hartzwakte (“hartinsufficiëntie”) 
 “ouderdomshart”, overbelast hart door klepletsels…  

 herstel/revalidatie na hartinfarct 
 



Crataegus m./l.(Eén/tweestijlige 

meidoorn, bloeiende toppen) 

• Vertraagt de hartslag 

+ “Hartsedativum”:    

     kalmeert het hart 

 

 

• Perifere vasodilator 

(bloedvatverwijdend) 

 

 

 

   

 Hartritmestoornissen 

zonder organische 

oorzaak, “Nerveuze” 

hartkloppingen 
 

 

Hulpmiddel bij hoge 

bloeddruk) 

 Perifere bloedsom-

loopstoornissen: 
- claudicatio, koude handen en voeten 

 

 



Digitalis purpurea (Vingerhoedskruid)    VERBODEN 

cardioglycosiden met nauwe therapeutische breedte 



Synergetisch trio bij hypertensie: 

1. Allium sativum (Knoflook, bol) 

 

2. Crataegus monogyna/laevigata 
(Eénstijlige/tweestijlige meidoorn, bloeiende toppen) 

 

3. Viscum album (Maretak, mistel; blad) 

- verwijdt bloedvaten (door prikkeling van het 
PS-zenuwstelsel) 

- ontkrampt de bloedvaten 

- vertraagt de hartslag, “kalmeert het hart” 

-> Mild verhoogde bloeddruk 



Viscum album  

(Maretak, mistel; blad) 

 



Viscum album  

(Maretak, mistel; blad) 

 



Andere planten bij hypertensie 

• Hibiscus sabdariffa (Hibiscus, Roselle; rode, 

zure bloemkelken): ↑ uitscheiding natrium en 

dus water, vaatverwijdend (remt het ACE) 
 

• Olea europaea (Olijf, blad): vaatverwijdend, 

remt het ACE (enzyme) 
 

• Verminderen de stressfactor:  

- Valeriana officinalis (Echte valeriaan, wortel) 

- Passiflora incarnata (Passiebloem, bloem) 

- Melissa officinalis (Citroenmelisse, blad) 

- Tilia cordata (Kleinbladige linde, bloesem) 



Hibiscus sabdariffa (Hibiscus, 

Roselle; rode, zure bloemkelken) 

 



Hibiscus sabdariffa (Hibiscus, 

Roselle; rode, zure bloemkelken) 

 



Olea europea (Olijf, blad) 



Ginkgo biloba (Ginkgo, blad) 

 



Ginkgo biloba (Ginkgo, blad) 



Ginkgo biloba (Ginkgo, blad) 

Verbetert de 
hersendoorbloeding 

• minder fragiele haarvaten  

• antioxiderend op vaatwand  

• natuurlijk bloedverdunnend 

• verwijdt arteriën 
 

meer aanvoer zuurstof en 
betere energieproductie: 
 

 

Beschermt hersenweefsels 
tegen zuurstoftekort en 
vrije radicalen 

 

door de flavonoïden en de 
terpeenlactonen 

- Verminderde 
hersendoorbloeding: 

 

• verhoogd risico op 
herseninfarct of 
hersenbloeding 

• herstel van beroerte 

• duizeligheid, oorsuizen, 
evenwichtsstoornissen 

 

- geheugenzwakte, mindere 
concentratie, verwardheid, 
desoriëntatie, beginnende 
dementering….zolang geen 
afgestorven zenuwcellen! 

 



Ginkgo biloba (Ginkgo, blad) 
-> er wordt geen thee gemaakt van de stevige, dikke 

bladeren 

-> wel geconcentreerd gestandaardiseerd extract of 

tinctuur 

-> let op interacties met bloedverdunners (niet geven 

bij inname coumarines) 
 

Effect kan versterkt worden door: 

Vinca minor (Kleine maagdenpalm, bloeiend 

kruid): verwijdt de hersenbloedvaten en 

verhoogt de hersendoorbloeding; 

antitrombotisch -> zelfde indicaties als Ginkgo  



Vinca minor (Kleine 

maagdenpalm, bloeiend kruid) 

 



Aesculus hippocastanum (Witte 

paardenkastanje, zaden) 

 



Aesculus hippocastanum (Witte 

paardekastanje, zaden) 

 



Ruscus aculeatus  

(Stekelige muizedoorn, wortel) 

 



Ruscus aculeatus  

(Stekelige muizedoorn, wortel) 

 



Aesculus hippocastanum (Witte paardenkastanje, zaad) 

 

Ruscus aculeatus (Stekelige muizedoorn, wortel) 

• Verbeteren de aderlijke 
terugvloei, ↑ samentrekking 
gladde spiercellen in de 
aderlijke vaatwand  

     

• Verminderen abnormale 
vaatpermeabiliteit en dus 
oedeemvorming  

 

 

 

• Verminderen ontsteking 
vaatwand en dus vorming 
van stolsels 

• Spataderen en 
gevolgen ervan als 
zwaartegevoel, 
oedemen v. enkels en 
onderbenen, 
kuitkrampen, slecht 
genezende huid, “open 
been”…. 

 

• Aambeien 
 

• Preventie van 
Aderwandontsteking 

 



Pinus pinaster (Zeeden, OPC-extract) 

eventueel in synergie met 

paardenkastanje en muizendoorn 
 



Vitis vinifera (Rode wijnstok, blad/zaden 

 OPC): eventueel in synergie met 

paardenkastanje en muizendoorn 

 



Hamamelis virginiana (Amerikaanse toverhazelaar, 

blad/schors): “samentrekkend” op uitgezette adertjes, 

vermindert abnormale doorlaatbaarheid adertjes  

 

 



Hamamelis, blad/schors: 

uitwendige ondersteuning bij aambeien, 

spataderen, couperose, blauwe plekken  

 
 



Kruiden voor het  

Spijsverteringsstelsel 

 



Matricaria chamomilla (Echte kamille, 

bloemen)  vooral ontstekingswerend 

 



Melissa officinalis (Citroenmelisse, blad) 

 vooral rustgevend/ontspannend 

 



Mentha X piperita (Pepermunt, blad)  

krampwerend – pijnstillend - braakstillend 
 



Een “GOUDEN” synergie 

voor maag en darmen 
= goede synergie bij indigestie, misselijkheid, 

braken, winderigheid, opgezette buik en ter 
preventie van/hulpmiddel maag – of 
duodenumzweer of maagwandontsteking: 

 

-> Echte kamille laten domineren als de 
ontstekingsfactor moet verminderd worden 

-> Citroenmelisse laten domineren als de stress 
– of emotionele factor moet verminderd 
worden 

-> Pepermunt laten domineren als de 
krampfactor, het braken of de pijn op de 
voorgrond staat  



Hulp bij occasionele maagklachten 

(maagzuur, zuurbranden, branderige maag) 

            Koolsap 

 neutraliseert zuur   + 

vit U  slijmvliesherstel 

 

 

      Aardappelsap 

 neutraliseert zuur 



Glycyrrhiza glabra (Zoethout, wortel) 

 sterk ontstekingswerend op maag-

slijmvlies: preventie/aanpak v. maag- en 

duodenumzweren, gastritis 

 



Zoethout: retentie natrium + ↑ uitscheiding 
kalium: bij langdurig gebruik/hoge dosis: 

hoge bloeddruk, waterretentie, te lage  
kaliumspiegel  bloeddrukcontrole + zoutarm 

dieet + veel groenten en fruit 
 

 



Althaea officinalis (Echte heemst, wortel) 

 topper van verzachtende slijmstoffen 



Althaea officinalis (Echte heemst, wortel) 

    vermindert irritatie,  beter herstel slijmvlies 

 neutraliseert/beschermt tegen maagzuur…. 

 



Aloe vera/ferox (Echte aloï): tonicum voor 

& verzacht de slijmvliezen; beschermt 

maagdarmslijmvliezen tegen maagzuur 

 



Aloe vera/ferox: “juice”: preventie en aanpak 
van maagwandontsteking en maagzweer en 

darmontsteking (hulpmiddel bij ziekte van Crohn 
en Colitis ulcerosa) 

 
 



Gentiana lutea (Gele gentiaan, wortel) 

= topplant bitterstoffen 

aperitivum: ↑ eetlust 

stomachicum: betere 

maagsapafscheiding 

digestivum: ↑ spijsvert.  

 

 



Acorus calamus (Kalmoes, wortel): 

↑ eetlust, maagwerking, spijsvertering 

 



Angelica archangelica (Grote engelwortel) 

↑ eetlust, maag- en pancreaswerking, spijsvertering 

 



 

 

Zingiber officinale (Gember, wortelstok) 

verhoogt de normale maagperistaltiek & tonus, 

stomachicum (maagversterkend) 

 

  



 

 

 

Zingiber officinale (Gember, wortelstok) 

 misselijkheid en braken door reizen, 

zwangerschap, chemo, alcohol, postoperatief... 

 zwakke maag, preventie maagzweer 

 

 

 

 



Foeniculum vulgare (Venkel, zaad) 

Ontkrampend + Windverdrijvend 



 
 
 
 
 

Foeniculum vulgare (Venkel, zaad) 
 Winderigheid, Opgezette buik 

 Maagdarmkrampen en – kolieken 
    
 
 
 
 

 



Foeniculum vulgare (Venkel, zaad) 

 steun bij spastisch colon 

    darmkrampjes bij zuigelingen 
 



Venkel – Echte karwij - Anijs 

Windverdrijvend en Ontkrampend  (alc. extr.)  

Aperitief (e.o.) - Slijmoplossend- Zogdrijvend 
 

Windverdrijvend effect 

     Echte karwij > Venkel > Anijs 
 

Ontkrampend: 

     Anijs > Venkel > Echte karwij 
 

Slijmoplossend: 

     Anijs > Venkel > Echte karwij 



Carum carvi (Echte karwij, zaad) 

 



Pimpinella anisum (Anijs, zaad) 

 



Ocimum basilicum (Bazielkruid, kruid) 

ontkrampend  maagdarmkrampen 

windverdrijvend  winderigheid 

braakstillend  misselijkheid, braken 

 



Kruiden voor de lever 

 



Silybum marianum (Mariadistel, zaden) 

beschermt de levercellen tegen toxines 

bevordert herstel, betere circulatie poortader 

 



Silybum marianum (Mariadistel, zaden) 
Leverschade door alcohol, medicijnen, drugs, 

additieven, milieugiften… 
 Steun bij virale & alcoholische hepatitis, 

afremmen van levercirrhose 
 Zwakke leverfunctie, Verstoorde leverenzymen 



Cynara scolymus (Artisjok, blad) 
Verhoogt galafscheiding + verbetert kwaliteit gal 

 bevordert de vertering van vetten 
Ontkrampt de galwegen 

 

 



Cynara scolymus (Artisjok, blad) 
 slechte vetvertering (dr. ↓ galafscheiding, ↓ 
werking galwegen, na verwijderen galblaas) 
 verwijderen galgruis, preventie van 

galstenen en galwegontsteking 



Curcuma longa/xanthorrhiza 

(Kurkuma/Javaanse curcuma, wortel) 

 



 

 

Kurkuma/Javaanse curcuma, wortel 

verbetert galafscheiding & kwaliteit vd. gal 

bevordert vetvertering - verbetert leverfunctie & 

beschermt lever tegen toxines - ontstekingswerend 

 

 
 



 

 

Kurkuma/Javaanse curcuma, wortel 

 verwijderen galgruis, prev. van galstenen en 

galwegontsteking (niet geven bij ingeklemde steen!) 

 slechte vetvertering, zwakke leverfunctie 

 leverschade, overbelasting dr alcohol & toxines 

 

 

 



N.B. werkzaamheid Kurkuma 

 curcuminoïden worden slecht opgenomen en 
snel gemetaboliseerd 

 poeder en gewone extracten: werken slechts 
ondersteunend en dit in hoge doses 

Positieve klinische studies met: 

• Curcuminoïden gebonden aan 
fosfatidylcholine (< lecithine)  

• Curcuminoïden met essentiële olie van 
curcuma (ar-turmeron) 

• Curcuminoïden verdeeld in ‘nanopartikels’ 

(vermijd kurkuma met zwarte peper-extract) 



 
 
 
 
 
 

Taraxacum officinale (Paardenbloem, wortel) 
verhoogt galafscheiding 

verbetert leverfunctie en & -detoxificatie 
aperitivum, stomachicum, digestivum, 

pancreaticum 
 

 
 

Hepaticum (bevordert leverfunctie) 
 

 



Taraxacum officinale (Paardenbloem, wortel) 
 slechte vetvertering, ↓ galafscheiding, preventie 

van galstenen & galblaasaandoeningen 
 zwakke leverfunctie, reinigingskuren 

 ↓eetlust, indigestie, zwakke pancreasfunctie  



Chelidonium maius (Stinkende gouwe, 

wortel) : hulpkruid, ontkrampt de galwegen 

 



Raphanus sativus var. niger (Ramenas, 

wortel): betere galproductie en - afscheiding 

ontkrampt galwegen, bevordert stoelgang 



Cichorium intybus (Wilde cichorei, wortel) 

 

 



Cichorium intybus (Wilde cichorei, wortel) 

galvormend, galdrijvend, aperitief, digestief 



Bevorderen door bijzondere zwavelstoffen 

(glucosinolaten) sterk de ontgifting van 

kankerverwekkende substanties in de lever: 

Broccoli 

Waterkers 



Kruiden bij constipatie en diarree 

 



Niet-irriterende “bulk”laxativa 

- OPLOSBARE VEZELS = 
slijmstoffen absorberen ettelijke 
malen hun gewicht aan water met 
vorming van volumineuze gel 

 

• stimuleert peristaltiek 

• verzacht de consistentie vd 
stoelgang 

• verhoogt het glijvermogen van de 
darminhoud: 

 

         PSYLLIUM/VLOZAAD     > 

         LIJNZAAD  > 

         HAVERZEMELEN 
 

- RUWVEZELS 

         KOKOSVEZELS (geen gluten, 

         geen fytinezuur)   >>>> 

         TARWEZEMELEN 

 

 

 Chronische  constipatie,       
         dr zittende levenswijze  

         dr vezelarme voeding  
 

Als zachte stoelgang 
vereist 

     aambeien, anale kloven,  

     na chirurgie aan anus of rectum,  

     tijdens de zwangerschap 
 

Aambeien: mindert opzetting en 
neiging tot bloeden 

 

Spastisch colon met factor 
constipatie (enkel oplosbare 
vezels) 

 



Plantago ovata (Ispaghula of 

Blonde psyllium, zaadhulzen) 

 



Plantago afra (Psyllium,Vlozaad, 

zaadhulzen) 

 



Psyllium of Vlozaad / Blonde 

psyllium of Ispaghula, zaadhulzen) 

 



Linum usitatissimum (Vlas, lijnzaad) 

 



Linum usitatissimum (Vlas, lijnzaad) 

 



Linum usitatissimum (Vlas, olie) 

= ook uitstekende bron van ALA 

(alfalinoleenzuur), stamvetzuur van de 

omega-3-vetzuren    < Perilla-olie 
 

-> kan helpen bij preventie/aanpak van: 

• Hart – en vaatziekten 

• Verzwakte weerstand, allergie, auto-

immuunziekten, tumoren 

• Depressiviteit, ADHD, Alzheimer 

• Hormonale stoornissen, Onvruchtbaarheid 

• Huidaandoeningen 

 

 

 

 

 



Avena sativa (Haver, zemelen) 

 



Cocos nucifera (Kokos, meel) 

 



Cocos nucifera (Kokos, meel) 



Irriterende laxativa (anthrachinonen) 

• prikkelen colonslijmvlies met ↑ 

motiliteit en ↓absorptie van water 

en elektrolyten 

• verhogen doorlaatbaarheid ts. 

darmepitheelcellen, waardoor ze 

meer “lekken” 

• remmen natriumpomp 

(heropname Na en water) 

 

     Hiërarchie: 

          SENNA   >  

          ALOE    >  

          CASCARA >  

          WEGEDOORN  >  

          VUILBOOM >  

          CHIN./RUSS. RABARBER 

 

 

 

 

In principe enkel geven als 

vezels niet werken! 
 

In principe enkel kortdurend 

geven 

 

Acute, constipatie zonder 

aandrang – kortdurend 

gebruik 
 

Als zachte stoelgang is 

gewenst: 

- anale kloven,  

- aambeien 

- na operatie 
 

 
 



Senna alexandrina/tinnevelly 

(Senna, blad en peul) 



Senna alexandrina/tinnevelly 

(Senna, blad en peul) 



Aloe vera/ferox (Echte aloï, 

gestold sap van buitenste laag) 

 



Aloe vera/ferox (Echte aloï, 

gestold sap van buitenste laag) 

 



Senna, Aloe: 

- mogelijke nevenwerkingen!: vnml. krampen.. 

- dr. combinatie associatie met spasmolytische 

kruiden (anijs, venkel, karwij, …) kan men senna 

langer nemen en nevenwerkingen mijden 

- Niet geven: tijdens menstruatie – 

zwangerschap – bij maagdarmontsteking 

(Crohn, Colitis ulcerosa) – constipatie met 

krampachtige aandrang – buikpijn van 

(on)gekende oorsprong – obstructie van de 

darmen – kinderen < 12 jaar – verwikkelde 

aambeien 

 



 

 

Frangula alnus (Vuilboom, bast):  

mildere werking: mag eventueel langer bij 

chronische constipatie; bij kinderen en 

zwangeren  

 



 

 

Fraxinus ornus (Pluimes, manna = exs.): 

mild laxeermiddel  kinderen, zwangere 

vrouwen, ouderen  

 



 

Tamarindus indica (Tamarinde, pulp) 

mild laxeermiddel  kinderen, zwangere 

vrouwen, ouderen 
 



 
Gedroogde + geweekte pruimen, vijgen, 

abrikozen: matig prikkelen colon dr 

fruitzuren + vezels: 



Potentilla erecta (Tormentil, wortel) 
“astringerende” looistoffen doen eiwitten neerslaan 
tot beschermend membraan -> minder absorptie van  
toxines & irritatie, minder secretie, betere genezing + 

licht antiseptisch  milde tot ernstige diarree  
 

 



Vaccinium myrtillus (Blauwe bosbes, 

gedroogd): astringerende looistoffen + 

absorberende pectine + antimicrobiele pectine 

 milde diarree 

 



Saccharomyces boulardii: verdringt de 

diarreeverwekker als “tijdelijk probioticum” in 

de darm; voedt als “prebioticum” de goede 

darmflora  milde tot ernstige diarree 

 



Pueraria lobata (Kudzu, wortel) 

absorbeert secreties en toxines + verzacht 

de slijmvliezen  milde diarree, gastro-

enteritis, ongestelde maag en darmen 

 



Ceratonia siliqua (Carobaboom, Johannesbrood-

boom, vruchtpulp): absorbeert secreties en toxines 

+ verzacht de slijmvliezen  milde diarree 

 



Kruiden voor spieren, gewrichten  

en bindweefsels 

  



Hiërarchie ontstekingswerende planten: 

- Curcuma longa/xanthorrhiza (Kurkuma, 
Javaanse kurkuma)   curcuminoïden 

- Boswellia serrata (Wierook)  boswelliazuren 

                                     > 

- Harpagophytum procumbens (Duivelsklauw) 

      iridoïden 

                                      > 
 

      salicylaten (“natuurlijke aspirines”)  

- Salix alba (Schietwilg) 

- Filipendula ulmaria (Moerasspirea) 



Kurkuma, Geelwortel, wortel) 

 acute en chronische ontstekingen 

 artrose, hulpmiddel bij reumatoïde artritis 

 pees- , slijmbeurs- , spierontsteking, rugpijn 

  



N.B. werkzaamheid Kurkuma 

 curcuminoïden worden slecht opgenomen en 
snel gemetaboliseerd 

 poeder en gewone extracten: werken slechts 
ondersteunend en dit in hoge doses 

Positieve klinische studies met: 

• Curcuminoïden gebonden aan 
fosfatidylcholine (< lecithine)  

• Curcuminoïden met essentiële olie van 
curcuma (ar-turmeron) 

• Curcuminoïden verdeeld in ‘nanopartikels’ 

(vermijd kurkuma met zwarte peper-extract) 



Boswellia serrata (Wierook, hars) 

 



Boswellia serrata (Wierook, hars) 

 



Boswellia serrata (Wierook, hars) 

 zelfde toepassingen als Kurkuma 



Ideale ontstekingswerende combinatie: 

70 %                                    30 %  

Kurkuma                                  Boswellia 
(fosfatidylcholine – fytosoom)                                             (fosfatidylcholine – fytosoom)  

  



Harpagophytum procumbens 

(Duivelsklauw, bijwortel) 

 



Harpagophytum procumbens 

(Duivelsklauw, bijwortel) 



Harpagophytum procumbens (Duivelsklauw, 

bijwortel)  subacute & chronische      

                                       ontstekingen 



Salix alba (Schietwilg, bast) 

inactieve “prodrug” salicine ( = niet etsend op 

maag)  na passage door darmwand en lever  

 actief salicylzuur  ontstekingswerend 

 



Salix alba (Schietwilg, bast) 

 



Salix alba (Schietwilg, bast) 

 



Filipendula ulmaria (Moerasspirea, bloem): ook 

urinedrijvende, bloedzuiverende werking 

 
 



Filipendula ulmaria (Moerasspirea, bloem) 

 ontstekingswerend op spieren en gewrichten  

 reinigingskuren, oedemen 

 



Juniperis communis (Gewone jeneverbes, 

bes): sterk urinedrijvend & urinezuurdrijvend; 

mild ontstekingswerend 
 



Juniperis communis (Gewone jeneverbes, bes) 

 preventie van jicht; hoog urinezuurgehalte 

 ondersteuning bij reumatische ontstekingen 

 



Juniperis communis (Gewone 

jeneverbes, bes) 

 niet geven bij nierziekten 

 



Ribes nigrum (Zwarte bes, blad en knop): 

urinedrijvend & urinezuurdrijvend; mild 

ontstekingswerend dr. stimuleren v. bijnieren, 

 



Ribes nigrum (Zwarte bes, blad en knop) 

 preventie van jicht; hoog urinezuurgehalte 

 ondersteuning bij reumatische ontstekingen 

 



Solidago virgaurea (Echte guldenroede, 

kruid): ook urinedrijvend/ 

urinezuurdrijvend 

 



Betula pendula/pubescens (Ruwe/Zachte 

berk, blad): ook urinedrijvend/ 

urinezuurdrijvend 

 



Orthosiphon aristatus  

(Javathee, blad) : ook urinedrijvend/ 

urinezuurdrijvend 

 



Zea mays (Maïs, stempel): : ook 

urinedrijvend/ urinezuurdrijvend 



Fraxinus excelsior (Gewone es, blad) : 

ook urinedrijvend/ urinezuurdrijvend 

 



Urtica dioica (Grote brandnetel, kruid) 

: ook urinedrijvend/ urinezuurdrijvend 

 



Equisetum arvense (Heermoes, 

fertiele stengel  niet gebruikt) 



Equisetum arvense (Heermoes, steriele zomerstengel): 

bron van organisch silicium, elementair sporenelement, 

voor aanmaak collageen, elastine, keratine  

 trekvast + elastisch + stevig bindweefsel 



Heermoes/Paardenstaart, steriele zomerstengel 
 afbrekende haren, broze nagels, slappe 

gewrichtsbanden, moeilijk genezende huid, 
kraakbeenproblemen  

 



Bambusa arundicea (Bamboe, exsudaat: 

bamboosil): ook organische siliciumbron 

 



Urtica dioica/urens (Grote/Kleine 

brandnetel, kruid): ook organische 

siliciumbron 

 



Pennisetum glaucum (Gierst, zaad): 

ook organische silicumbron 

 



UITW: Arnica montana (Valkruid, bloem) 
bevordert resorptie  bloeduitstortingen, 

vermindert zwelling vd weefsels,  
↑ doorbloeding, ↓ ontsteking  



Arnica, bloem: bij uittreden van 
bloed en vocht uit de bloedbaan 

 bloeduitstortingen, builen, onderhuidse 
bloedingen, val, kneuzingen, verzwikkingen, 

verstuiking, spierverrekking of –scheur…. 

•                                                     

•                                                    Op intacte 

•                                                    huid; 

•                                                    niet op                                       

•                                                    open  

•                                                    wonden  



Symphytum officinale (Gewone smeerwortel, wortel): 

vnml allantoïne stimuleert fibroblasten, bindweefsel-

vormende cellen & chondroblasten, kraakbeenvormende 

cellen, & osteoclasten, botvormende cellen  

 regeneratie bindweefsel & kraakbeen & botweefsel  

 



Symphytum officinale (Gewone smeerwortel, wortel) 

Kneuzingen, Verzwikkingen, Ligamentscheuren, 

Ontwrichtingen, Peesontsteking, Tenniselleboog, 

Spierverrekkingen, Sportblessures, (breuken)….  

(vaak na of in combinatie met arnica)  

  



Kruiden voor de urinewegen 

 



Solidago virgaurea (Echte guldenroede, kruid) 

“tonicum” voor de nieren: urinedrijvend, 

ontstekingswerend, weefselherstellend,  

antiseptisch 

 



Solidago virgaurea (Echte guldenroede, kruid) 
Zwakke nierfunctie (↑ ureum en urinezuur), Onvoldoende 
urineproductie, Oedemen (premenstrueel, dr aderspat, dr 

↓nierfunctie, dr ↓ hartfunctie), nierontsteking/schrompeling 
(+ bloed en/of eiwit in urine), nier- & blaasgruis  

 



Juniperis communis (Gewone jeneverbes, 

bes):  vergroot de glomerulaire filtratie  

urinedrijvend, urinezuurdrijvend; mild ontsmettend   

 



Juniperis communis (Gewone jeneverbes, bes)  

oedemen, te weinig urine-aanmaak (niet bij nierziekten)  

 preventie nier- & blaasstenen bloedzuiveringskuren 

 preventie/ondersteuning bij urineweginfecties 

 



Betula pendula/pubescens (Ruwe/Zachte 

berk, blad & berkensap): urine- & 

urinezuurdrijvend zonder nieren te 

prikkelen 

 



Betula pendula/pubescens (Ruwe/Zachte berk, blad & 

berkensap)  oedemen, te weinig urine-aanmaak,  

 preventie nier- & blaasstenen 

bloedzuiveringskuren  

 preventie/ondersteuning bij urineweginfecties 

  



Orthosiphon aristatus  

(Java-thee, blad) 

 



Zea mays (Maïs, stempel) 

 



Zea mays (Maïs, stempel) 

 



Ononis spinosa (Kattedoorn, wortel) 



Petroselinum crispum (Peterselie, zaad) 

 



Hieracium pilosella  

(Muizenoortje, kruid) 

 



Elymus repens (Kweekgras, wortel) 

 



Elymus repens (Kweekgras, wortel) 



Taraxacum officinale 

(Paardenbloem, kruid) 

 



Filipendula ulmaria  

(Moerasspirea, bloem) 

 



Fraxinus excelsior  

(Gewone es, blad) 



Vaccinium macrocarpon 

(Veenbes, bes) 

 



Vaccinium macrocarpon  

(Veenbes, bes: inclusief pel en pitten > sap): indien 

voldoende proanthocyaniden (PAC’s)  verhinderen 

de aanhechting van E. coli  uitgespoeld 

 



Vaccinium macrocarpon (Veenbes, bes, 

inclusief pel en pitten > sap) 

 
• Preventie v. 

terugkerende 
blaasontsteking en 
nierontsteking: 

- bij goedaardige prostaat- 
vergroting  

- bij “honeymoon”-cystitis 

- bij ↓ weerstand, diabetes 

- bij postmenopauze 

- bij reflux 

- bij neurologische aand. 

• Chronische “low-
grade”- 
urineweginfecties 

• Acute blaasontsteking: 
bij de eerste symptomen 

 

 



Hibiscus sabdariffa (Hibiscus, kelk): 
↑ eliminatie water + OPC’s en zuren ↓ aanhechten kiemen 

 
• Preventie v. 

terugkerende 
blaasontsteking en 
nierontsteking: 

- bij goedaardige prostaat- 
vergroting  

- bij “honeymoon”-cystitis 

- bij ↓ weerstand, diabetes 

- bij postmenopauze 

- bij reflux 

- bij neurologische aand. 

• Chronische “low-
grade”- 
urineweginfecties 

• Acute blaasontsteking: 
bij de eerste symptomen 

 

 



Betere werking: combinatie met probioticum om de 

eigenlijke oorzaak aan te pakken:  verstoorde darm- 

en/of vaginale flora herstellen zodat minder 

pathogene kiemen opklimmen naar de blaas  



Tropaeolum majus (Oost-

Indische kers, kruid/blad) 

 



Tropaeolum majus (Oost-

Indische kers, kruid/blad) 

 



Barosma betulina (Rondbladige bucco, 

Buchu, folium): ontsmettende fenolen + 

urinedrijvende flavonoïden 



Barosma betulina (Rondbladige bucco, 

Buchu, folium):  preventie van/ aanpak 

van milde vormen van acute en 

chronische blaasontsteking 

 



Cucurbita pepo (Sierpompoen, 

pitten) -> ook voor blaasproblemen 
• Bevordert contractie 

vd blaasspier  

                          + 

• Ontkrampend en 
tonifiërend effect op 
de blaashals 

- “Stress”-incontinentie (onwillekeurig 
urineverlies bij hoesten, niezen, lachen, persen..)  

- “Drang”-incontinentie (door een niet te 
onderdrukken aandrang  tgv. van een kleine 
blaascapaciteit of overgevoelige blaaswandspier) 

- “Prikkelbare blaas” 
 

Bij kinderen: (Bedplassen) 

 



Kruiden voor de prostaat 

 



Vaccinium macrocarpon (Veenbes, cranberry, 

bes)  bijzonder extract vermindert 

ontstekingsverschijnselen prostaat!  

 verlicht plasproblemen rijpere man 



Curcuma xanthorrhiza/longa (Javaanse 

curcuma, wortel): curcuminoïden = vermindert 

ontstekingsverschijnselen op de prostaat  

 ook topmiddel bij prostaatvergroting 

 



Serenoa repens  

(Zegepalm of Sabal, vrucht) 

 



Serenoa repens (Zegepalm, vrucht): 
vermindert vorming van DHT en oestrogenen uit testosteron; 

vermindert hun binding op de testosteronreceptoren prostaat 

+ versterkt blaashals + mild ontstekingswerend 

 



Serenoa repens (Zegepalm, vrucht):  

 preventie + aanpak van milde tot matige 

goedaardige  prostaatvergroting (stadia I en II)  

 minder urinaire klachten: frequent & nachtelijk 

urineren, sterke aandrang, zwakke & verspreide straal,  

langdurig nadruppelen… 

 



Linum usitatissimum (Lijnzaad, lignanen!) 

vermindert vorming van DHT en oestrogenen uit 

testosteron; vermindert hun binding op de 

testosteronreceptoren 



Linum usitatissimum (Lijnzaad, lignanen!)  

 preventie + aanpak van milde tot matige 

goedaardige  prostaatvergroting (stadia I en II)  

 minder urinaire klachten door prostaatvergroting 



Cucurbita pepo (Sierpompoen, pitten) 

vermindert vorming van DHT en oestrogenen uit 

testosteron; vermindert hun binding op de 

testosteronreceptoren + versterkt blaashals + mild 

ontstekingswerend + topbron zink en selenium 



Cucurbita pepo  (Sierpompoen, pitten) 

 preventie + aanpak van milde tot matige 

goedaardige  prostaatvergroting (stadia I en II)  

 minder urinaire klachten door prostaatvergroting 



Urtica dioica  (Grote brandnetel, wortel) 

werking als zegepalm en pompoenpitten 

 



Urtica dioica  

(Grote brandnetel, wortel) 



Prunus africana (Rood stinkhout, schors) 

werking als zegepalm en pompoenpitten 



Prunus africana  

(Rood stinkhout, schors) 

 



Epilobium angustifolium 

(Wilgenroosje, kruid) 

 



Epilobium angustifolium 

(Wilgenroosje, kruid) 

 



Punica granatum (Granaatboom, vrucht + zaden) 
 

 preventie van en ondersteuning bij prostaatkanker 

 



Lepidium peruvianum (Maca, wortel) 
 

↑ spermatogenese bij ♂, anabool, afrodisiërend, bij ♂ (en ♀) 
 

 



Kruiden voor de weerstand  

en de luchtwegen 



“Medicinale paddenstoelen” Shii-take, 

Maitake, Reishi & Biergistextract 

• Bronnen van “bèta 1,3/1,6 - glucanen”: bijzondere, 
voor de mens onverteerbaar koolhydraten, die 

- het lymfesysteem in de darm prikkelen ter hoogte 
van de Peyerse platen, waardoor natural killer cells 
macrofagen veel efficiënter ziektekiemen (en ook 
kankercellen) aanvallen en de immuniteit elders in 
het lichaam wordt versterkt  

 

 

 



Lentinula edodes (Shiitake, gefermenteerd extract) 

‘bèta 1,3/1,6-glucanen’  beter opneembare 

‘alfaglucanen’:  

 meest potente weerstandsverhoger? 

 



Maitake (Grifola frondosa) 

 

 



Reishi (Ganoderm lucidum) 

 

 



Saccharomyces cerevisiae (Biergist, extract rijk 

aan bèta 1,3/1,6-glucanen) 

 



Echinacea purpurea (Echinacea, kruid + ev. 
wortel): verbetert de kwaliteit van niet- 

specifieke  weerstand (eerstelijnsafweer) 
 

 



 

Echinacea purpurea  (Echinacea, kruid + ev. wortel):  

↑ monocyten in bloed en migratie naar infectiehaard  

-> “macrofagen”: ↑ fagocytose + toename en stimulatie 

“Natural Killer” T- lymfocyten +  

remmen bindweefselafbrekende enzymen vd bacteriën 

 

  



Echinacea pallida -> wortel 
 Zwakke weerstand   Preventie én aanpak 

van virale, bacteriële en schimmelinfecties  
(↓ aantal, sneller genezen)  

  



Echinacea angustifolia -> wortel 
 BLW: Neusverkoudheid, griep, 

amandelontsteking, Middenoorontsteking, Sinusitis 
 OLW: bronchitis, Chr. LW – infecties 
 Huidinfecties, Mononucleose, Herpes…. 

 



Echinacea purpurea  

(Echinacea, kruid + ev. wortel) 

• Globaal toename niet-specifieke weerstand! 
Dus niet tegen specifieke kiemen gericht! 

• Laat geen immunologische 
“herkenningsreactie” na 

• Schudt vooral een “lui” immuunsysteem 
wakker 

-> discontinu toe te dienen bij preventie (vb. 3 
weken wel, 2 weken niet; 5 dagen wel, 2 
dagen niet…) 

-> niet veel zin bij overactief immuunsysteem  

• Bij eerste tekenen infectie: 50 % te 
“couperen”; veel infecties minder erg en 
korter 

 



Uncaria tomentosa (Katsklauw, binnenschors)  
= tot 50 % ↑ immuniteit door betere omzetting van 

T-lymfocyten tot “natural killer cells” (vallen 
vreemde indringers aan) en van B-lymfocyten tot 

plasmacellen (produceren antilichamen)  
+ toename fagocyterend vermogen macrofagen om 

vreemde indringers op te ruimen 

 



Katsklauw, binnenschors 
 Prev. en aanpak B/V/S/P infecties :  

Keel/Neus/Oor-infecties, Sinusitis, Luchtwegeninf., 
 Grippale aand, Herpes infecties, Mononucleose 

 Candida-infecties: lokaal en algemeen 
 Zwakke weerstand 

 Artritis, Allergieën, Hooikoorts, Allergisch astma 



Enkel de “juiste” katsklauw bevat veel van de 

werkzame pentacyclische oxindole alkaloïden 

(POA’s) en weinig van de minder actieve 

tetracyclische oxindole alkaloïden (TOA) 
   Uncaria tomentosa    Uncaria guianensis 



Allium sativum (Knoflook, bol) 

weerstandsverhogend door de bijzondere 

zwavelstoffen; gefermenteerd = sterker 

 



Gefermenteerde knoflook: 
rijpings- of fermentatieproces maakt  

knoflook stuk werkzamer  

• ↑ natural killer cells  

     met 160 %1,2,3 

• ↑ macrofagen met 110 à 
290 %4,5 

 

Uitstekende preventieve 
maatregel tegen griep, 
infecties vd luchtwegen, 
virale infecties…. 

 
1. Abdullah T, et al. 1989. J. Oncology.21:52-3 

2. Kandil OM, et al. 1987. Fed. Proc. 43(3):441 

3. Ishikawa H., et al. 2006. J. Nutr. 136(3S):816S-820S 

4. Lau B., et al. 1991. Mol. Biother. 3:103 

5. Lau B., et al. 1989. Int Clin Nutr Rev. 9 :27 

 



Spirulina platensis (Spirulina, alg) 

weerstandsverhogend door bijzondere onverteerbare 

koolhydraten: liposacchariden & zwavelhoudende 

polysacchariden + dr carotenen + dr ijzer….  

 



Spirulina platensis (Spirulina, alg): 

 toename natural killer cells, niveau 

afweerstoffen (interferon en cytokines….) 

  



Chlorella pyrenoidosa: ook gecontroleerde 

teelt in ideale omstandigheden en onder 

maximale blootstelling aan de zon 

 



Chlorella pyrenoidosa (Chlorella, alg) 

moet  “BROKEN CELL WALL”  zijn 



Sambucus nigra (Gewone vlier, bessen 

en bloesem):  bijzondere “anti-griep-

proteïnes”, die binnendringen van virus 

afremmen en eiwitsynthese virus afremmen 

 



Sambucus nigra (Gewone vlier, bessen en 

bloesem)  Griep, Grippale aandoeningen : verkort  

ziekteduur (in 90 % der gevallen met de helft), 

vermindert koorts en begeleidende verschijnselen 

 
 



Pelargonium sidoides (Umckaloabo, wortelstok): 

verhindert adhesie van virussen en bacteriën op de 

slijmvliezen, verhindert  vermenigvuldiging van reeds 

gefixeerde virussen + immuunmodulerend 

 



Pelargonium sidoides (Umckaloabo, wortelstok): 
 Virale infecties vd luchtwegen, vermindert ernst en 

duur van Acute bronchitis, van KNO-infecties:  
Amandelontsteking, Keelpijn,  Sinusitis, 
Neusverkoudheid, Middenoorontsteking  

 



Ontsmettend op de luchtwegen: 

 

• Eucalyptus globulus (Eucalyptus, 

volwassen blad) 

• Pinus sylvestris (Grove den, knoppen) 

• Salvia officinalis (Echte salie, blad) 

• Thymus vulgaris (Echte tijm, kruid) 

 



Eucalyptus globulus (Eucalyptus, volw. blad) 

 ontsmet luchtwegen + slijmoplossend 

 



Eucalyptus globulus (Eucalyptus, volw. blad) 

 milde aandoeningen van de luchtwegen 



Pinus sylvestris (Grove den, knoppen) 

 ontsmet luchtwegen + slijmoplossend 

 



Pinus sylvestris  

(Grove den, knoppen) 

 



Salvia officinalis (Echte salie, blad) 

ontsmettend + “samentrekkend” op 

slijmvliezen van mond en keel 

 



Salvia officinalis (Echte salie, blad) 

 Keelpijn,  amandelontsteking, strottenhoofd-

ontsteking, heesheid, mondslijmvliesontsteking, 

mondzweertjes, aften, tandvleesontsteking 

 
 



Thymus vulgaris (Echte tijm, kruid): 

ontsmettend, ontkrampend, 

slijmoplossend 
 



Thymus vulgaris (Echte tijm, kruid) 

 infecties van bovenste en onderste 

luchtwegen 

 



Bevorderen het oplossen  

en ophoesten van slijmen  

 taaie slijmen 

• Eucalyptus globulus (Eucalyptus, volwassen 

blad): cfr supra 

• Pinus sylvestris (Grove den, knoppen): cfr 

supra 

• Primula veris (Gulden sleutelbloem, wortel > 

bloem)  

• Hyssopus officinalis (Hyssop, kruid) 

• Armoracia rusticana (Mierikswortel, wortel) 

• Glycyrrhiza glabra (Zoethout, wortel) 

 



Primula veris (Gulden sleutelbloem, 

wortel > bloem): bevordert het oplossen 

en ophoesten van slijmen 

 



Hyssopus officinalis  

(Hyssop, kruid) maakt taaie secreties 

vloeibaarder; ontsmettend en ontkrampend 

 



Armoracia rusticana (Mierikswortel, 

wortel): slijmoplossend + ontsmettend + 

hoestremmend  

 



Armoracia rusticana 

(Mierikswortel, wortel) 



Glycyrrhiza glabra (Zoethout, wortel): 

slijmoplossend + smaakverbeteraar 

 



Pulmonaria officinalis (Gevlekt 

longkruid, blad): mild 

slijmvervloeiend + verzachtend 
 



Verzachtend door slijmstoffen,  

o.a. bij pijnlijk, rauw, droog gevoel: 

• Althaea officinalis (Echte heemst, 

wortel) en Malva sylvestris (Groot 

kaasjeskruid, bloem) 

• Cetraria islandica (IJslands mos, loof) 

• Plantago lanceolata (Smalle weegbree, 

kruid/blad) 

• Sambucus nigra (Gewone vlier, 

bloesem) 

 



Althaea officinalis (Echte heemst, wortel) 
verzachtend door slijmstoffen  

luchtwegeninfecties met pijnlijk, rauw gevoel 



Malva sylvestris (Groot kaasjeskruid, bloem) 

verzachtend door slijmstoffen 

 



Cetraria islandica  (IJslands mos, loof)  

verzachtend bij strottenhoofdontsteking, 

heesheid, bronchitis 
 



Plantago lanceolata (Smalbladige weegbree, 

kruid of blad): verzachtend + anti-allergisch + 

weefselherstellend 

 



Sambucus nigra  

(Gewone vlier, bloesem): 

verzachtend + zweetdrijvend 

 



Ontkrampen de luchtwegen 

 minder krampachtige 

hoestaanvallen 
 

• Thymus vulgaris (Echte tijm, kruid): cfr 
supra 

• Drosera rotundifolia (Ronde 
zonnedauw, kruid ) 

• Pimpinella anisum (Anijs, zaad) 

• Foeniculum vulgare (Venkel, zaad) 

• (Illicium verum, Steranijs, zaad) 

 



Drosera rotundifolia (Ronde 

zonnedauw, kruid ) 

 



Drosera rotundifolia (Ronde 

zonnedauw, kruid ) 

 



Pimpinella anisum (Anijs, zaad) > 

Foeniculum vulgare (Venkel, zaad) 

 



Pimpinella anisum (Anijs, zaad) > 

Foeniculum vulgare (Venkel, zaad) 

 



Kruiden voor het zenuwstelsel 

 



Valeriana officinalis (Echte valeriaan, wortel) 

Mild kalmerend, Mild slaapbevorderend, Mild 

angstwerend 

  
 



Valeriana officinalis (Echte valeriaan, wortel ) 

vermindert overdreven werking OS & PS  



 

 

Echte valeriaan, wortel 

 Stress, spanning, rusteloosheid, prikkelbaarheid….. 

 Milde tot matige slapeloosheid = veel ontwaken 

vooral door intellectuele overspanning! 

 angsten (examen, optreden, sollicitatie) 

 

  

 



Humulus lupulus (Hop, bellen): mild kalmerend en 

zwak slaapverwekkend (bevordert vooral het inslapen), 

- wordt vooral gegeven in combinatie met andere kruiden - 

 



 
 

Humulus lupulus (Hop, bellen)  
Zenuwachtigheid, stress, rusteloosheid, 

 Slapeloosheid door 
spijsverteringsstoornissen/  zware maag 

 

 



Melissa officinalis (Citroenmelisse, blad) 
Kalmerend en ontspannend: "fytotranquillizer 

Licht Slaapbevorderend 

 



Melissa officinalis (Citroenmelisse, blad)  
Overspanning, zenuwachtigheid, Stress, Prikkelbaarheid;  

 Slapeloosheid door stress, 
 ADHD en rusteloosheid bij kinderen 

 Nerveuze Hartkloppingen, Hypertensie door stress 
 spanning op SPV: “Nerveuze” maag, Spastisch colon 

 
 



Passiflora incarnata (Passiebloem, kruid): 

mild rustgevend, mild angstdempend,  

mild slaapopwekkend 

 



 
 

Passiflora incarnata (Passiebloem, kruid) 
 Zenuwachtigheid, jachtigheid, stress, rusteloosheid 

 Angst, Emotionele angsten, Beklemd gevoel,  
 Milde slapeloosheid, vooral “hypernerveuze, op zijn 

stoel heen en weer schuivende patiënt”, “rusteloze benen” 
   

 



Eschscholzia californica (Slaapmutsje, 

kruid): helpt vooral inslapen 

 



Synergieën bij stress, insomnia.. 
• Valeriaan + Hop + Passiebloem 

• Valeriaan + Hop + Melisse 

Tips: 

• Slapeloosheid door geestelijke 
overinspanning  Valeriaan 

 

• Slapeloosheid door overladen spijsvertering  

    Hop, melisse 
 

• Slapeloosheid door rusteloze benen  

    Passiebloem 
 

• Slapeloosheid door hartkloppingen  

    Passiebloem, Citroenmelisse, Meidoorn 
 

• Helpt vooral in te slapen  Slaapmutsje 

 



Lavandula vera  

(Lavendel, bloem)  

 



Lavandula vera  

(Lavendel, bloem)  

 



Avena sativa  

(Haver, onrijpe vrucht) 

 



Avena sativa  

(Haver, onrijpe vrucht) 

 



Tilia cordata  

(Kleinbladige linde, bloesem en knop) 

 



Tilia cordata  

(Kleinbladige linde, bloesem/knop) 

 



Crocus sativus (Saffraankrokus, stigmata): 

bewezen antidepressief, even effectief als 

antidepressiva, minder nevenwerkingen 



Rhodiola rosea (Rozenwortel): 

antidepressief + verbetert fysieke en 

mentale vermoeidheid  



Curcuma xanthorrhiza/longa (Javaanse 

curcuma, wortel): curcuminoïden = 

ontstekingswerend op de hersenen  

 antidepressief + minder migraine 

 



Hypericum perforatum  

(Sint-Janskruid, bl. toppen )  



Hypericum perforatum (Sint-Janskruid, bl. 

toppen): remt heropname serotonine, dopamine, 

noradrenaline, GABA + milde remming enzymen die 

de neurotranmittors afbreken 

meer neurotransmittors thv synapsen beschikbaar  

  

 



Hypericum perforatum (Sint-Janskruid): “Fyto- 
antidepressivum”  bij lichte en middelzware “reactieve” 

depressies o.a. dr. sterfgeval, werkverlies, zwangerschap, 
overwerk, liefdesverdriet, bij menopauze…  

  “Winterblues”, “Down”  + begeleidende symptomen   

 



Hypericum perforatum (Sint-Janskruid, 

bl. toppen ) bij depressiviteit 

• Stemmingsbevorderende werking: begin na 2 à 3 weken 

• Even effectief als antidepressa bij1000 mcg hypericine én 

40 à 50 mg hyperforine/ dagdosis; met minder neven-

werkingen en meer effect op begeleidende angst, onrust… 

• Niet zonnen bij bleke huid, rode haren….  huiderupties 

• Beter effect bij: combinatie met 1 g EPA & vit B-complex 

• Niet combineren met antidepressiva (serotoninesyndroom!) 

• Niet geven bij inname van: 

- bloedverdunners van coumarine-type (o.a. warfarine) 

- hartmiddelen afgeleid van digitalis: digoxine, digitoxine) 

- geneesmiddelen tegen epilepsie (fenytoïne, fenobarbital) 

- medicijnen tegen astma op basis van theofylline 

- HIV-1 protease inhibitoren zoals indinavir, saquinavir… 

- Immunosupressiva: o.a. tegen afstotingsverschijnselen 



Griffonia simplicifolia (Slaapmutjeskruid, zaad): rijk aan 

5-hydroxytryptofaan, directe precursor van serotonine 

in de hersenen (verboden in België!) 

 



Griffonia simplicifolia (Slaapmutjeskruid, zaad)  
 lichte tot middelzware depressie, Winterblues, 

Negatieve stemming, angststoornissen, paniekaanvallen 
 Slaapstoornissen  

 Fibromyalgie, Chronische pijnen, Lage pijndrempel 
 Obesitas, Eetstoornissen, Suikerverslaving 

 

  



Tanacetum parthenum (Moederkruid, 

kruid/blad): ontstekingswerend + ontkrampend 

op de bloedvaten in de hersenen 

 



Tanacetum parthenum (Moederkruid, 

kruid/blad): Preventie van Migraine;  afname 

van aanvallen in frequentie en ernst 

 



Kruiden voor het hormonaal stelsel 

 



Cinnamomum aromaticum/verum (Chinese kaneel, 

Kaneel, bast): vermindert de “insulineresistentie” of 

het minder goed openen van de cellen bij 

insulineprikkel 



Cinnamomum aromaticum/verum (Chinese kaneel, 

Kaneel, bast): 

 insulineresistentie (“prediabetes”, < metabool syndr.) 

 type 2 diabetes: ↓ 18 à 29 mg/dl nuchtere glucose; 

waterig extract scoort beter en ↓ HbA1c 



Gymnema sylvestre (Gymnema, kruid): 

verbetert de insulinesecretie door de 

bètacellen van de pancreas 

 



Gymnema sylvestre (Gymnema, kruid):  

 betere controle glucosespiegel  

bij type 2 diabetes;  

 vermindert drang naar zoet 

 



Stevia rebaudiana (Stevia, stevioside-extract ): 

 verlaagt nuchtere glucose type 2 diabetes 

 verlaagt de bloeddruk              (verboden!)   

 



 

Lagerstromia speciosa (Banaba, blad): 

vermindert insulineresistentie  
 

 

 

 

 



Momordica charantia (Balsempeer/ 

Bittermeloen, onrijpe vrucht):  betere 

controle glucosespiegel bij type 2 diabetes 

 



 
Fucus vesiculosus (Blaaswier, loof):  

bron van organische jodiumzouten, 

 milde vormen van trage schildklierwerking 

 overgewicht & constipatie door trage schildklier 

  



Macrocystis pyriferae 

(Kelp, loof): organische jodiumbron 

 



Lycopus europaeus (Wolfspoot, kruid): remt de 

schildklier af via de hypofyse  milde vormen 

van overactieve schildklier en ziekte van Graves; 

 



Leonurus cardiaca (Hartgespan, kruid) 

bij hartkloppingen en te snelle hartslag door: 

 overactieve schildklier 

 angst, emoties, nerveuze spanning, stress 

  
 



Melissa officinalis (Citroenmelisse, blad) 

 hulp bij overactieve schildklier 

 nerveuze hartkloppingen 

 



Lepidium peruvianum (Maca, wortel) 
Adaptogeen - Algemeen tonicum - ↑Prestaties 

Moduleert en herstelt endocriene balans: betere 
bijnierfunctie - ↑ oestradiolgehalte postmenopauzale ♀ 

↑ spermatogenese bij ♂, anabool, afrodisiërend, bij ♂ en ♀ 
 

 



Lepidium peruvianum (Maca, wortel): 
Fysiek + psychisch belastende omstandigheden 

Zwakke prestaties; energiegebrek, Uitputting 
 Menopauzale klachten,  

 Infertiliteit & zwak libido bij man en vrouw 
 

 



Panax ginseng (Ginseng, wortel) 

 “adaptogeen”: ↑ aanpassingsvermogen a. ongunstige 

omstandigheden. als stress, hitte, koude, stralen 

 normaliseert hormoonbalans (vooral as hypothalamus-

hypofyse-bijnier) +  testosteron /oestrogeen 

 



Panax ginseng (Ginseng, wortel) 

 fysiek belastende omstandigheden; sportprestaties; 

bijwerkingen van radio - en chemotherapie, herstel na ziekte 

 psychisch belastende omstandigheden: stress,  werkdruk, 

overwerkt zijn, burn-out… 

 vermoeidheid/uitputting, Ouderdomszwakte, menopauze 

 



Eleutherococcus senticosus (Eleuterococcus, wortel): 

 “adaptogeen”: ↑ aanpassingsvermogen a. ongunstige 

omstandigheden. als stress, hitte, koude, stralen 

 normaliseert hormoonbalans (vooral as hypothalamus-

hypofyse-bijnier) +  testosteron /oestrogeen 

 



Eleutherococcus senticosus (Eleuterococcus, wortel) 
 fysiek belastende omstandigheden; sportprestaties; 

bijwerkingen van radio - en chemotherapie, herstel na ziekte 
 psychisch belastende omstandigheden: stress,  

werkdruk, overwerkt zijn, burn-out… 
 vermoeidheid/uitputting, Ouderdomszwakte, menopauze 

 

 



Withania somnifera (Ashwaganda, Indische 

ginseng, wortel) = ook “adaptogeen” 

                STERKE WETENSCHAPPELIJKE 

                                           ONDERBOUWING 

 



Rhodiola rosea (Rhodiola, Rozenwortel, 

wortel) = ook “adaptogeen” 

 



Glycyrrhiza glabra (Zoethout, wortel): tonicum 

voor bijnier (opgepast voor hypertensie) 



Paullinia cupana (Guarana, zaad): bron van cafeïne met 

zachter, langer aanhoudend effect zonder snelle “up” en erop 

volgende “down” en dus zonder nevenwerkingen van koffie; 

 tonicum, opwekkend, versterkend, ↑ prestaties 

  



Paullinia cupana (Guarana, zaad): geestelijke en fysieke 

vermoeidheid, energiegebrek, zwak prestatievermogen, 

nachtwerk, zwakke bijnier & verminderde 

stresstolerantie, verminderde concentratie en geheugen 

 



Ilex paraguariensis (Maté, blad): Zuid-

Amerikaanse cafeïnebron > koffie 

 
 



Cola nitida (Kola, zaad of “kolanoot”): 

trager oplopende cafeïnespiegel en langer 

aanhoudend effect 

  
 



Coffea arabica (Arabische koffiestruik, 

Groene koffieboon): topbron van 

antioxidanten (chlorogeenzuur) 



Camellia sinensis (Theestruik, topscheut: 

Groene thee): 1/3 cafeïne in vgl met 

koffie, maar veel sterkere antioxidanten 

 



Kruiden met fyto-oestrogenen 

• Remmen een teveel aan oestrogenen af: 

premenstrueel syndroom van de vruchtbare 

vrouw (met fysieke en geestelijke ongemakken) 

preventie van oestrogeenafhankelijke tumoren 

• Geven milde oestrogene prikkel bij gebrek 

aan oestrogenen: 

 Menopauzale klachten: warmte-opwellingen, 

nachtelijke transpiratie, gebrek aan libido, droge 

vagina, gewichtstoename, 

stemmingswisselingen…. 

 Preventie en aanpak van osteoporose 

 



Humulus lupulus (Hop, bellen) : 

fyto-oestrogenen 

 



Humulus lupulus (Hop, bellen) : 

fyto-oestrogenen 

 



Glycine max (Soja, zaad -> 

isoflavonen): fyto-oestrogenen 

 



Glycine max (Soja, zaad -> 

isoflavonen) : fyto-oestrogenen 

 



Cimicifuga racemosa (Zilverkaars, 

wortel) : fyto-oestrogenen 

 



Cimicifuga racemosa (Zilverkaars, 

wortel): fyto-oestrogenen 

 



Trifolium pratense (Rode klaver, 

bloem): fyto-oestrogenen 

 



Trifolium pratense (Rode klaver, 

bloem): fyto-oestrogenen 

 



Dioscorea villosa (Wilde yam, wortel) 

: fyto-oestrogenen 

 



Dioscorea villosa (Wilde yam, wortel) : 

fyto-oestrogenen 

 



Trigonella foenum graecum 

(Fenegriek, zaad) : fyto-oestrogenen 

 



Trigonella foenum graecum (Fenegriek, 

zaad) : fyto-oestrogenen 

 



Salvia sclarea (Scharlei, kruid) : fyto-

oestrogenen 



Vitex agnus castus (Monnikenpeper, vrucht) 

“Fyto-progestageen”; herstelt evenwicht 

oestrogenen/progestagenen in de richting van  

progestagenen 

 

 
 



Vitex agnus castus (Monnikenpeper, vrucht): 

Premenstrueel syndroom (vasthouden v vocht, 

gezwollen voeten, handen en onderbuik; acne), 

Pijnlijke opgezette borsten & - menstruatie  

 



Lepidium peruvianum (Maca, wortel) 
 minder menopauzale klachten 

 meer libido, betere vruchtbaarheid 

 



Angelica sinensis (Chinese engelwortel, 

wortel): “Adaptogeen” op vrouwelijk hormonaal 

systeem, oa door betere circulatie in bekken 



Angelica sinensis (Chinese engelwortel, 

wortel): Vroegtijdige menopauze, Menopauzale 

klachten, Premenstrueel syndroom, 

Menstruatiepijnen, Overdreven menstrueel 

bloedverlies 

 



Oenothera biennis (Middelste 

teunisbloem, olie): helpt cyclus te regelen 

door gammalinoleenzuur 

 



Borago officinalis (Bernagie, olie) helpt 

cyclus te regelen door gammalinoleenzuur 

 



Alchemilla vulgaris (Spitslobbige vrouwenmantel, 

kruid): “samentrekkend” op het baarmoederslijmvlies, 

bloedstelpend  herstel na baarmoeder na bevalling, 

overdreven menstrueel bloedverlies, witte vloed 

 



Capsella bursa pastoris (Herderstasje, kruid): 
bloedstelpend, “samentrekkend” 

 Overvloedige menstruele bloedingen 
 bloedingen tijdens de premenopauze 

 
 



Achillea millefolium (Gewoon duizendblad, blad): 

krampwerend op baarmoeder + bloedstelpend  

 vermindert overdreven menstruele pijn & bloedverlies 



Viburnum prunifolium (Amerikaanse 

sneeuwbal, bast): nog sterker krampwerend  

 menstruatiepijnen           (verboden in B.) 

 



Kruiden voor de stofwisseling, 

ontgifting, energie 
 



Spirulina platensis (Spirulina, alg) en 

“Broken cell wall” Chlorella Bijerinck (Chlorella, alg)  

• Uitzonderlijke “nutriëntendichtheid” (zeer 

hoge concentratie voedingsstoffen tov gewicht) 

+ Uiterst rijk aan antioxidanten: vooral veel 

carotenoïden (+ fycocyanine in spirulina) 

+ Compleet plantaardig eiwit met alle 

essentiële aminozuren + BCAA’s (spieren) 

+ Licht verteerbaar 

+ Uiterst rijk aan chlorofyl = “groene” stofzuiger 

& ontgifter 

+ Zeer rijk aan zonne-energie 

+ Topbronnen van ijzer, goede bronnen vit B12 



Spirulina platensis (Spirulina, alg) en 

“Broken cell wall” Chlorella Bijerinck (Chlorella, alg)  

 Meer energie & betere prestaties (werk/studie/sport) 

 Ondersteuning tijdens groei, zwangerschap, 3e 

leeftijd, herstel na ziekte  

 Betere bloedaanmaak (anemie) 

 Hogere weerstand tegen infecties 

 Preventie van hart- en vaatziekten; o.a. lagere 

triglyceriden, cholesterol en bloeddruk 

 Betere controle glucosespiegel 

 Preventie van kanker 

 Preventie ouderdomsziekten (Parkinson, Alzheimer, 

maculaire degeneratie) 

 Reinigingskuren, belasting met zware metalen 



Spirulina platensis (Spirulina, alg) 

 



Spirulina platensis (Spirulina, alg) 



Spirulina platensis (Spirulina, alg) 



Chlorella Beijerinck (Chorella, alg, 

broken cell wall) 

 



Chlorella Beijerinck (Chorella, alg, 

broken cell wall) 

 



BCW Chlorella   of         Spirulina  ? 
• meer ijzer 

• meer zink 

• meer vitamine C  

• meer chlorofyl 

• meer omega-3-
vetzuren 

• meer nucleïnezuren 
(DNA – RNA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• meer antioxiderend 
vermogen (fycocyanine) 

• meer leverbeschermend 

• lichter verteerbaar 

• Meeste studies 

 



Triticum vulgare (Tarwe, gras) 

 Hordeum vulgare (Gerst, gras) 

Reinigend – beschermend - voedend  

 



Triticum vulgare (Tarwe, gras) 

 Hordeum vulgare (Gerst, gras) 

Zuiveringskuren, vervuilde darmen - Vroegtijdige 

ouderdomsverschijnselen - Preventie van en steun 

bij kanker en degeneratieve aandoeningen 
 



Camellia sinensis (Groene thee, topscheut): rijk aan 

sterk antioxidans EGCG of Epigallocatechinegallaat 

 minder schade aan bloedvaten en DNA van cellen 

 minder schade aan zenuwweefsel 

 betere vetstofwisseling, remt koolhydratenopname 

 



Camellia sinensis (Groene thee, topscheut) 

 preventie ouderdomsverschijnselen & hart- en 

vaatzieken & z.v. Parkinson en Alzheimer 

 minder risico op slokdarm-, long-, maag-, pancreas-, 

colon- ,  borst-, baarmoederhals-, prostaat- en huidkanker  

•                                           minder obesitas 



Aspalathus linearis (Rooibos, kruid) 

antioxidantenrijk, vrij van cafeïne 

immunomodulerend + anti-allergisch 

 



Aspalathus linearis (Rooibos, kruid) 
 Preventie ouderdomsverschijnselen,  
 Preventie v degeneratieziekten: kanker, 

netvliesdegeneratie, z v Alzheimer…. 
 Allergische verschijnselen en huidallergieën 



Garcinia mangostana (Mangistan, vrucht + vruchtschil 

+ ev. zaden): uitzonderlijk sterk antioxiderende 

“xanthonen”  ontstekingen van maag, darmen, 

gewrichten  preventie zenuwdegeneratie (Alz/Park) 

 ondersteuning bij kanker, CVS  

 



Euterpe oleracea (Acai, bes): 

sterkste antioxiderende vermogen van 

alle bessen? 

 



Punica granatum (Granaatboom, vrucht + zaden) 
Sterke antioxidantenwerking, vooral op bloedvaten 

 preventie hart- en vaatziekten 
 preventie van en ondersteuning bij prostaatkanker 

 



Kruiden voor een gave huid 

 

 

 

 

 



Calendula officinalis (Tuingoudsbloem, bloem) 

Ontsmettend + Granulatiebevorderend (beter 

herstel) + Ontstekingswerend 

 



Calendula officinalis (Tuingoudsbloem, bloem):  
 schaafwonden, snijwonden, slecht genezende en 

etterende wonden        Insectenbeten    
Zonnebrand, Lichte brandwonden  

 Gevoelige en geïrriteerde huid; Ruwe en schrale huid 
  

 



Aloe vera/ferox (Echte aloï, Kaapse aloï, gel): 

verzachtend – voedend - verkoelend – breekt oude 

huidcellen af – ontstekingswerend – bevordert herstel  

 



Aloe vera/ferox, gel: “Eerste hulp” voor de: 
Droge, schrale en schilferende huid; Kloofjes; 

Jeukende huid; Brandwonden vd eerste en tweede 
graad; Zonnebrand; Wonden dr radiotherapie; 

Vroegtijdige huidveroudering 

 



Symphytum officinale (Gewone smeerwortel, wortel) 

huid- en wondhelend door allantoïne, 

verzachtend door allantoïne en slijmstoffen 

 

 



Symphytum officinale (Gewone smeerwortel, wortel) 

 wonden, Slecht genezende wonden, Etterende 

wonden, Schaafwonden 

 droge en schilferende huid, kloven, tepelkloven 

 slappe, gedivitaliseerde huid, preventie zw. striemen  



Urtica dioica (Grote brandnetel, kruid) 
“huiddraineur”: bloedzuiverend, urine- en 

urinezuurdrijvend + remineraliserend  acne, 

steenpuisten, zweren, vette huid en haren;  hulp bij 

eczeem, jeukende huidaandoeningen en psoriasis  

 



Arctium lappa (Grote klis, wortel):  
regelt de talgproductie & antiseptisch op de huid 

huiddraineur: urinedrijvend, bloedzuiverend 

 



Arctium lappa (Grote klis, wortel) 
 Zweren, Abcessen, Steenpuisten  

 Acne, Vette gelaatshuid, vette haren  
 Staphylococcen- en schimmelinfecties van de huid 
 steun bij Eczeem, psoriasis, schilferende huidziekte 

 
 



Viola tricolor (Driekleurig viooltje, kruid) 

Urinedrijvend, Urinezuurdrijvend, Bloedzuiverend 

 hulp bij acne, eczeem, zuigelingeneczeem, zweertjes 

 



Aspalathus linearis (Rooibos, kruid): 
 allergische verschijnselen van de huid 

 



Kruiden voor het oog 

 



Bij oogbindvliesontsteking door infectie of 

allergie; bij ooglidrandontsteking 

- Euphrasia stricta/officinalis (Stijve ogentroost) 

- Melilotus officinalis (Citroengele honingklaver) 
 

Ter preventie en aanpak van maculadegeneratie 

(gezichtsafname door netvliesdegeneratie) 

- OPC: Pinus pinaster (Zeeden) en Vitis vinifera 
(Wijnstok) 

- Ribes nigrum (Zwarte bes) > 

   Vaccinium myrtillus (Blauwe bosbes) 

- Ginkgo biloba (Ginkgo) 

- Lyceum barbarum (Goji, Boksdoorn) 

- Camellia sinensis (Groene thee) 



Euphrasia stricta (Stijve ogentroost, kruid): 

“samentrekkend”, anti-allergisch, ontsmettend 

 oogbindvliesontsteking, ooglidrandontsteking 

 tranende ogen door vermoeidheid, hooikoorts 

 rode, geïrriteerde ogen (rook, vermoeidheid, overinspanning) 



Melilotus officinalis (Citroengele 

honingklaver, kruid) 

 



Ribes nigrum (Zwarte bes, bes): verbetert  microcirculatie 
in delicate retinabloedvaten, versterkt en stabiliseert 

haarvatwanden; antioxidans van retina 
 Preventie en afremmen netvliesdegeneratie (ook Diab) 

 Vermoeide, tranende ogen (computerwerk…) 
  

 



Vaccinium myrtillus (Blauwe bosbes, bes): verbetert  

microcirculatie in delicate netvliesbloedvaten, versterkt 

en stabiliseert haarvatwanden; antioxidans van retina 

 Preventie en afremmen netvliesdegeneratie (ook Diab) 

 Vermoeide, tranende ogen (computerwerk…) 

  



Pinus pinaster/maritima (Zeeden, schorsextract) 

OPC’s  betere microcirculatie 

+ antioxidante bescherming van netvlies 

 



Vitis vinifera (Wijnstok, pit/blad): 

OPC: ↑ circulatie + bescherming 

 



Ginkgo biloba (Ginkgo, blad) 

↑ circulatie + antioxidante bescherming  

 
 



Lyceum barbarum (Goji/Boksdoorn, bes): 

topper van luteïne en zeaxanthine 

 



Meer weten? 

• Compleet naslagwerk 

over kruiden 

• Met meer dan 200 

uitgebreide en meer 

dan 200 beknopte 

monografieën van 

nuttige kruiden 

• Met talrijke foto’s en 

uitgebreide 

achtergrondinfo  


