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Voorwoord
Tijdens de opleiding Complementary and Alternative Medicine met de specialisatie fytotherapie en
Traditionele Europese Natuurgeneeskunde heb ik mij vaak afgevraagd hoe je er nou achter kwam of
een plantenpreparaat, naast het veiligheidsaspect, een goede kwaliteit fytotherapeutica was. Er zijn
natuurlijk de richtlijnen van de Farmacopee, maar waar staan deze dan voor? Zijn er nog meer
benaderingen van kwaliteit? Hoe denkt men daar over in het veld (telers, therapeuten, verschillende
stromingen in de fytotherapie, verschillende kruidenopleidingen)?
Voor een afstudeerwerkstuk moet men zich beperken tot één onderwerp, een bepaald vraagstuk. Ik
wilde in elk geval voor mijn afstudeerwerkstuk een verdieping aanbrengen in mijn kennis met
betrekking tot kruiden.
Toen ik met mijn begeleidend (fyto)docent aan het ‘brainstormen’ was over een bepaald onderwerp
voor mijn onderzoek en verschillende mogelijkheden de revue passeerden, was ik meteen
enthousiast toen zij opperde om gewoon zelf bij ambachtelijke telers langs te gaan en te vragen wat
zíj nu onder kwaliteit verstonden. Zij bevinden zich immers dicht bij de ‘bron’ en doordat zij ook vaak
zelf verwerken en verkopen hebben zij ook ervaring met hun producten.
In eerste instantie wil ik graag de telers die mee hebben gewerkt aan het onderzoek bedanken,
zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Daarnaast bedank ik mijn begeleidend docent
Tedje van Asseldonk voor haar enthousiasme, enorme inzet, geduld en expertise.
Mijn dank gaat ook uit naar Fleur Kortekaas, docent Methodologie, die heeft geholpen de
onderzoeksvraag in een bruikbaar onderzoeks concept te vertalen en aanwijzingen heeft gegeven bij
de data-analyse. Verder wil ik graag Marga Boutkan (voorzitter van het Herboristengilde) bedanken
die aan haar leden heeft gevraagd wie er aan het onderzoek mee wilden werken en tot slot Christa
Pennekamp voor het nakijken en de correcties.

Jeannette Buleca-Spanjaard
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Het ‘Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy’ [IEZ] is een kenniscentrum voor
kruidengebruik door mens en dier, zowel spontaan gebruik als toegediend met een medisch doel.
Het IEZ verzorgt het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie [NVF] (waaronder
onderzoekscoördinatie), maar het IEZ heeft ook eigen onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Zie
http://www.ethnobotany.nl/iezpublications1.htm.
Op dit moment bevindt het IEZ zich in een transitie, omdat het IEZ ook de teelt, inclusief wellicht de
productie en verkoop van kruidenproducten (zoals gedroogde thee of vanuit kruiden gewonnen
etherische olie en tinctuur) ter hand wil nemen. Daarbij is nog de vraag of de focus dan zal liggen op
producten die als grondstof voor de farmaceutische industrie kunnen dienen, ofwel op de binnen de
Warenwet verkochte, zgn. ‘’wellness producten’’.
Aanleiding voor dit onderzoek is de oriëntatie van het instituut IEZ op de mogelijkheden voor eigen
teelt en verkoop van fytotherapeutische producten.
Bij de oriëntatie op deze verschillende mogelijkheden zijn vervolgens deze vragen gerezen:
- Wat bepaalt de kwaliteit van kruidenproducten?
- Hoe kan een teler/ producent deze optimaliseren?
Dit onderzoek is een eerste stap op weg naar het beantwoorden van bovenstaande vragen.Een
tweede aanleiding is gelegen in persoonlijke ervaringen van de auteur met enkele ambachtelijk
gemaakte tincturen die een veel sterker effect leken te hebben dan op grond van de dosering zou
mogen worden verwacht. Hierdoor rees de vraag wat kwaliteit bepaalt van ambachtelijk gemaakte
kruidenproducten.

1. 2 Probleemverkenning
1.2.1

Wat is kwaliteit?

Bovenstaande ervaring leidde in samenspraak met de opdrachtgever, het IEZ, tot een aantal
fundamentele vragen: Wat is kwaliteit van fytotherapeutica eigenlijk?
Fytotherapeuten zullen zeggen: dat zijn producten met een goede geneespotentie. Apothekers zullen
vermoedelijk zeggen: farmacopeekwaliteit, d.w.z. het plantenmateriaal moet voldoen aan de eisen
van de Europese Farmacopee.
Betekent dit dat met name de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid van bepaalde
inhoudsstoffen de kwaliteit bepaalt?
Of zitten er ook nog andere kanten aan het begrip '’kwaliteit'': moeten de planten bijvoorbeeld
biologisch of biologisch-dynamisch verbouwd worden?
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In de fytotherapie en in de biodynamische en ecologische landbouw wordt er meestal van uitgegaan
dat het geheel meer is dan de afzonderlijke inhoudsstoffen. ‘’Het geheel is meer dan de som der
delen’’. Buhner benadrukt dat de geneeskrachtige kwaliteit van planten af hangt van
omstandigheden zoals standplaats, bodem etc. (Buhner, 2002).
Er lijkt wel consensus te bestaan over het gegeven dat kwaliteit een voorwaarde is voor het maken
van betrouwbaar effectieve middelen, maar over de exacte definitie van wat kwaliteit is in relatie tot
de werkzaamheid, lijkt geen consensus te bestaan.

1.2.2

Veiligheid

Een andere kant van kwaliteit is het veiligheidsaspect van fytotherapeutica. Mensen gebruiken
steeds vaker kruidenpreparaten om hun gezondheid te bevorderen (Tiesjema et al., 2013). Daarom is
het belangrijk dat (bij oordeelkundig gebruik) kruidenproducten die op de markt zijn de gezondheid
geen schade toebrengen.
Martena (2010), noemt in de samenvatting van zijn proefschrift over de veiligheid van kruiden in
Nederland twee toxische gevaren van kruiden: Natuurlijke toxinen aanwezig in planten en de
contaminatie van kruiden (mengsels) met bedoelde of onbedoelde vervuilingen.
Vervuiling met lood, arseen en kwik worden soms met opzet toegevoegd in traditionele Oosterse
(Chinese, Ayurvedische) recepten, omdat de receptuur dat vraagt. Soms is er sprake van een
onbedoelde besmetting. Daarnaast kunnen kruiden besmet zijn met polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK’s). Vervuiling door PAK’s kan veroorzaakt worden door bijv. het drogen van
planten met verbrandingsgassen of doordat PAK’s uit het milieu neerslaan op gewassen. Door de
daarna toegepaste extractiemethoden kunnen de PAK’s tot gevaarlijke concentraties leiden.
Sommige PAK’s zijn namelijk gentoxisch en carcinogeen.
Het gevaar van toxinen die van nature in planten aanwezig zijn kan gevormd worden door
verwisseling van kruiden. In 2013 moest een partij kruidentheeën van Jacob Hooij teruggehaald
worden uit de winkels omdat de Heemstwortel (Althaea officinalis ) die er in moest zitten zeer
waarschijnlijk verwisseld was met de wortel van de zeer giftige Wolfskers (Atropa belladonna).
Enkele mensen waren in het ziekenhuis beland na het drinken van deze kruidentheeën (Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit, 2013).
Een ander veel aangehaald voorbeeld van een gevaarlijke verwisseling van kruiden vond plaats in de
jaren negentig in België. Vrouwen die wilden afslanken, ontwikkelden nefropathie en sommige van
hen zelfs urinewegkanker na gebruik van afslankproducten die A. Fang ji bevatte in plaats van Han
fang ji (Stephania tetrandra). A. Fang ji bevat aristolochiazuren, aristolochiazuren zijn sinds 2001
verboden als bestanddeel in kruidenpreparaten. Deze vrouwen kregen het Chinese kruidenmengsel
van artsen die niet goed geschoold waren in kruidengeneeskunde.
Sommige auteurs hebben overigens twijfels of de vrouwen de ernstige nieraandoeningen kregen
door het gebruik van de kruiden, of doordat de vrouwen een cocktail aan medicijnen kregen die ook
toxisch was voor de nieren (De Jong, 2013).
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In een publicatie van 2009 van de Voedsel en Waren Autoriteit [VWA] bleek dat van 190 genomen
monsters van Aziatische kruidenpreparaten (Chinese, Ayurvedische en andere traditionele Aziatische
kruidenpreparaten), er 25 aristolochiazuren bevatten. De monsters waren genomen tussen 2002 en
2007 (VWA, 2009).
De voorbeelden hierboven laten zien dat zonder bewaking van de kwaliteit op het gebied van
toxicologische aspecten de veiligheid van de gebruiker van kruidenproducten incidenteel in gevaar
kan komen.

1.2.3

Kruidenteelt in Nederland

In Nederland is de kruidenteelt momenteel niet heel uitgebreid maar wel divers (van der Mheen en
Tode-Gottenbos, 2010). Er zijn grote bedrijven, zoals VNK en enkele conservenindustrieën, deze
sluiten contracten af met akkerbouwers voor de grootschalige teelt van medicinale en aromatische
kruiden, zij zorgen zelf voor de verwerking en de afzet van kruiden. Er zijn enkele fytotherapeutische
en homeopathische middelen fabrikanten (Biohorma, Weleda) die (een deel van) hun grondstoffen
zelf biologisch verbouwen in Nederland.
Bedrocan B.V. is als enige bedrijf gecontracteerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport voor de teelt en productie van medicinale cannabis (www.bedrocan.nl).
Daarnaast zijn er telers die op kleinschalige wijze kruiden telen voor verkoop op markten, via
internet, in een winkel aan huis, of via de detailhandel (bijv. Blauwe Huis, Polderkol). Ook zijn er
kleinschalige telers die een educatieve kruidentuin hebben, zij telen een groot aantal
kruidengewassen in het kader van een kruiden of herboristenopleiding (bijv. De Sprenk).
De laatste twee categorieën telers telen onafhankelijk van grote bedrijven en biologisch, zij vormen
de onderzoeksgroep in dit onderzoek.
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1.3 Centrale vraagstelling en deelvragen
De centrale vraagstelling/ hoofdvraag van dit onderzoek is:
Hoe definiëren zelfstandige biologische kruidentelers c.q. kruidenverzamelaars, de kwaliteit van hun
(teelt)product; en hoe verhoudt zich dit tot de Farmacopee en de (Waren)wettelijke eisen?

Deelvragen:
1. Wat zijn de huidige kwaliteitsnormen voor medicinale planten in Nederland (Farmacopee,
(Waren)wet, Europese regelgeving, GACP, GMP) – waar moeten kruiden die als waar,
respectievelijk als farmaceutische grondstof worden verkocht, volgens de Nederlandse
wetgeving aan voldoen en (hoe) wordt dit gecontroleerd? Wat zijn de wettelijke richtlijnen
voor biologische telers?
2. Hoe definiëren kruidentelers c.q. kruidenverzamelaars de kwaliteit van hun (teelt) product?
En hoe verhouden zij zich tot de wettelijke en van de Farmacopee eisen, indien zij daar mee
bekend zijn?

1.4 Doelstelling
Dit onderzoek zal de visie van biologische telers en verzamelaars, die medicinale kruiden telen (en
soms verzamelen) en deze verkopen of gebruiken in het kader van een kruidenopleiding, op het
begrip ‘kwaliteit’ belichten. Wat verstaan deze telers onder kwaliteit? Wat is daar volgens hen
belangrijk voor? En hoe verhoud zich dat tot de wettelijke kaders die hiervoor in het leven zijn
geroepen?
Het doel van het onderzoek is om het IEZ te informeren over de subjectieve kwaliteitsbeleving van
kruidentelers en een overzicht geven van wettelijke kwaliteitscriteria voor kruidenpreparaten.
Daarnaast is het doel van het onderzoek om te bekijken in hoeverre telers op de hoogte zijn van de
wettelijke en de farmacopee eisen c.q. normen en of zij daarmee uit de voeten kunnen.
Hierdoor is het voor het IEZ beter mogelijk om zich te oriënteren op het traject om zelf kruiden te
gaan telen en verkopen.
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1.5 Relevantie
In de beroepspraktijk werkt de CAM-therapeut het liefst met kwalitatief hoogstaande producten.
Onder kwalitatief hoogstaande producten worden veilige en werkzame producten verstaan. De
veiligheid van de producten hangt onder andere af van potentiële contaminatie en toxicologisch
profiel. De werkzaamheid van fytotherapeutische producten hangt o.a. af van teelt, oogst en
bereidingswijze.
Een verkennend onderzoek naar de ideeën over kwaliteit van (medicinale) kruiden en hoe deze
kwaliteit te verkrijgen, van biologische telers (waarvan sommige ook verzamelen) die zich toeleggen
op het kweken of verzamelen van kruiden met hoge kwaliteit, zal bijdragen aan de kennis en
opvattingen die er zijn over kwaliteit van kruiden. Het gaat hierbij om telers (c.q. verzamelaars) die
hun producten ook verwerken tot zogenaamde ‘’wellness-producten’’ voor verkoop, of telen (cq.
verzamelen) en soms ook verwerke, in het kader van onderwijs.
Voor CAM-therapeuten die met fytotherapie werken is het interessant te weten hoe verschillende
manieren van teelt, verzamelen en bereiding van medicinale planten invloed kunnen hebben op de
uiteindelijke kwaliteit van producten waar zij mee werken.
Wanneer er meer bekend is over de beleving van telers/verzamelaars betreffende kwaliteit en over
wat de wettelijke regels zijn, zijn de punten waarop deze in belangrijke mate uiteenlopen te bepalen.
Dit kan de discussie hierover tussen telers onderling stimuleren, wat weer een aanzet zou kunnen
zijn tot bijstelling van regels en/of van teeltpraktijken.
Door terugkoppeling van de resultaten van dit onderzoek naar de deelnemende telers en naar de
beroepsgroep van therapeuten kan een discussie over deze zaken in de beroepsgroepen ontstaan.
Deze discussie kan mogelijk leiden tot meer aandacht en besef voor kwaliteitszaken bij therapeuten.
Voor fytotherapeuten geldt dat zij checklists zouden kunnen opstellen waarin aan de hand van
gerichte vragen de producenten van kruidenpreparaten worden bevraagd, alvorens te besluiten met
bepaalde producten te gaan werken.
Daarnaast geeft een overzicht van geldende wettelijke voorschriften meer zicht op wat de
Nederlandse overheid en de Europese Gemeenschap aan eisen stelt aan fytotherapeutica. Het is ook
voor CAM-therapeuten (met name als zij gespecialiseerd zijn in fytotherapie) van belang om hiervan
op de hoogte te zijn. Hierover blijkt vaak veel verwarring te zijn in het beroepenveld en ook in diverse
opleidingen wordt hier vaak weinig aandacht aan besteed.
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Hoofdstuk 2

Methoden

In dit hoofdstuk worden de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. Hieronder wordt eerst
aangeduid voor welke vraag welke methode werd gebruikt.
De centrale vraagstelling van dit onderzoek was: Hoe definiëren zelfstandige biologische
kruidentelers c.q. kruidenverzamelaars, de kwaliteit van hun (teelt)product; en hoe verhoudt zich dit
tot de Farmacopee en de (Waren)wettelijke eisen?
Deze vraag wordt beantwoord door het houden van open interviews met de doelgroep en door
middel van literatuur onderzoek.
Om de hoofdvraag te beantwoorden moet eerst deelvraag 1 beantwoord worden.
Deelvraag 1:
Wat zijn de huidige kwaliteitsnormen voor medicinale planten in Nederland (Farmacopee,
(Waren)wet, Europese regelgeving, GACP, GMP) – waar moeten kruiden die als waar, respectievelijk
als farmaceutische grondstof worden verkocht, volgens de Nederlandse wetgeving aan voldoen en
(hoe) wordt dit gecontroleerd? Wat zijn de wettelijke richtlijnen voor biologische telers?
Deze vraag wordt beantwoord door middel van literatuuronderzoek (paragraaf 2.1).
Daarna wordt deelvraag 2 beantwoord:
Deelvraag 2:
Hoe definiëren kruidentelers c.q. kruidenverzamelaars de kwaliteit van hun (teelt) product? En hoe
verhouden zij zich tot de wettelijke en van de Farmacopee eisen, indien zij daar mee bekend zijn?
De vraag wordt beantwoordt d.m.v. het houden van open interviews met de doelgroep (paragraaf
2.2) en geanalyseerd met behulp van de Gefundeerde Theoriebenadering (paragraaf 2.4).

2.1 Literatuuronderzoek
Bij het literatuuronderzoek zijn de relevante Nederlandse wetsteksten en Europese verdragen en de
daaruit voortvloeiende regelingen van uitvoerende organen geraadpleegd en bestudeerd. Deze
wetsteksten, verdragen en daaruit voortvloeiende regelingen zijn op internet via de zoekmachine
‘’Google’’ en ‘’Google Scholar’’ te raadplegen, het betreft vooral de sites http://wetten.overheid.nl
en http://eur-lex.europa.eu. Zoektermen die hier o.a. voor gebruikt zijn:
11
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Warenwet en kruiden, Warenwet en medicinale planten, Warenwet en Voedingssupplementen,
Warenwet en HACCP, Nederlandse wetgeving en kruiden, Europese richtlijnen en kruiden.
Geneesmiddelenwet, Geneesmiddelenwet en Kruiden, Kruiden en Claims, Gezondheidsclaims en
Kruiden, Traditionele kruiden geneesmiddelen, Herbal medicinal products (and Europe), Traditional
medicinal herbal products, regulation medicinal herbal and Europe.
Voor wat betreft kruidengeneesmiddelen zijn belangrijke bronnen die geraadpleegd zijn de European
Pharmacopeia Online, de site van de EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines and
Healthcare), de site van het RIVM, het CBG en de EMA (geneesmiddelenautoriteiten van
respectievelijk Nederland en Europa).
Voor wat betreft kruidenpreparaten in de Warenwet zijn de wet en regelgeving op dit gebied
geraadpleegd via onder meer websites van wetten.overheid.nl, het Voedingscentrum, het RIVM, de
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en van het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen
(gevestigd bij het CBG).
Er werd beknopt aandacht geschonken aan de verschillende registratiemogelijkheden en
claimmogelijkheden voor kruidenproducten. Hiertoe zijn de betreffende wetsteksten, de websites
van het CBG, de NVWA en de Europese Commissie en de verslagen van het Regulier Overleg
Warenwet voor zover deze betrekking hebben op kruidenpreparaten bestudeerd.
Voor de achtergronden van de Europese Farmacopee is gezocht in ‘Picarta’, in ‘Google scholar’ en is
‘Google’ gebruikt. Zoektermen waren o.a.: European Farmacopee and History, European
Pharmacopoeiaand History, European Pharma*, history of pharma*, Europese Farmacopee,
Europese Farmacopee en geschiedenis, Europese Farmacopee en achtergronden, Nederlandse
Farmacopee en geschiedenis, Farmacopees en ontstaan, Pharmacopoeia(s) and history,
Pharmacopoeia(s) and background (s). Tevens is de bibliotheek van het Departement Farmaceutische
Wetenschappen van de Universiteit Utrecht bezocht om de Europese Farmacopee te raadplegen.
Daarnaast is gebruik gemaakt van de bibliotheek van de opdrachtgever (IEZ) om te zoeken naar
relevante artikelen en boeken betreffende de kruidenteelt in Nederland en kwaliteit van medicinale
kruiden in tijdschriften.
Er is onderscheid gemaakt tussen de normen en eisen die zijn gesteld aan het telen en verzamelen
van kruiden enerzijds en aan de normen en eisen die gelden voor het bereiden van kruidenproducten
anderzijds. Tevens is de productie van kruidengeneesmiddelen onderscheiden van de productie van
kruidenpreparaten in de Warenwet.
Daarnaast zijn websites bezocht en stukken geraadpleegd van diverse instanties die richtlijnen geven voor
telen en verzamelen van kruiden bezocht zoals Europam, EMA en WHO.
Voor de biologische teelt zijn ook wetgeving en richtlijnen bestudeerd, onder meer via de website
van de certificerende instantie (SKAL) en de site van AgriHolland.
Voor het onderwerp ‘’(on)veiligheid’’ van medicinale kruiden is gezocht met de zoekmachine
‘’Google’’ en ‘’Google Scholar’’ en de websites van de VWA, de NVWA, CBG en het RIVM
geraadpleegd. Daarnaast artikelen in tijdschriften en het toxicologisch proefschrift van een
ambtenaar van de NVWA (Martena, 2010).
Gebruikte zoektermen zijn o.a.: Kruidenteelt en Nederland, Kruiden en Veiligheid, Kruiden en Veilig,
Kruiden en Onveilig, Medicinale planten en Veiligheid, Medicinale planten en Onveiligheid, Veilig en
12
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Gebruik en Kruiden, Herbs and Safety, Herbs and unsafety, Medicinal herbs and (un)safety,
Botanicals and (un)safety.

2.2 Dataverzameling door middel van het houden van open
interviews
2.2.1 Deelnemers
De onderzoeksgroep bestaat uit Nederlandse biologische kruidentelers die op kleinschalige wijze
kruiden telen en soms ook verzamelen. Zij werken zelfstandig, dat wil zeggen niet in opdracht van
een groot kruidenverwerkend bedrijf. De telers werken professioneel of semiprofessioneel.
Er werd voor biologische kruidentelers gekozen omdat de meeste (kleinere) telers c.q. verzamelaars
van medicinale planten al biologisch werken. Veel kleinere telers verkopen hun producten, en
werken soms ook met hun producten. Zij doen dus ook in de praktijk vaak ervaring op met hun
producten, zij kiezen daarbij vaak bewust voor biologisch. Daarnaast overweegt het IEZ ook om op
biologische wijze te gaan telen.
Het betreffen telers die op ambachtelijke wijze hun kruiden verwerken en kruidenproducten
bereiden voor verkoop op markten, aan huis (tuin), via internet of via de detailhandel en horeca. Of
het zijn telers die een educatieve kruidentuin hebben, zij telen een groot aantal kruiden in het kader
van een kruidenopleiding en het aanbieden van cursussen.
Een aantal van de telers wil ook het publiek kennis laten maken met kruiden door het openstellen
van hun tuin op gezette tijden. Bij sommige tuinen kun je kruidenthee drinken of een rondleiding
krijgen en sommige geven workshops of korte (kennismaking) cursussen over kruiden.

2.2.2. Steekproef
De steekproef is een doelgerichte (selecte) steekproef omdat de groep professionele of
semiprofessionele zelfstandige telers c.q. verzamelaars van medicinale kruiden in Nederland niet
groot is.
Vanuit verschillende netwerken (telers binnen de NVF, Herboristengilde, IEZ netwerk) en via internet
is gezocht naar potentiële respondenten. Hier is een lijst van opgemaakt. Uit deze lijst zijn met
behulp van de volgende criteria keuzes gemaakt voor te benaderen respondenten:
-

Teelt van (ook) medicinale kruiden.

-

Zich op professionele of semiprofessionele basis met de kruidenteelt c.q. verzamelen van
kruiden bezig houden
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-

Zelfstandig en kleinschalig werkend; d.w.z. teeltplan zonder monoculturen (zoals in opdracht
van een groot kruidenverwerkend bedrijf), maar met ruime biodiversiteit (minimaal 15
verschillende kruiden).

-

Biologisch werkend. Dit laatste criterium volgt deels uit het voorgaande. Dit houdt voor dit
onderzoek in dat er geen kunstmest wordt gebruikt of chemische bestrijdingsmiddelen. De
telers hoefden niet SKAL of Demeter gecertificeerd te zijn.

-

Minimale grootte van de tuin bestemd voor de teelt van medicinale/gezondheidsbevorderende
kruiden moest 300 m2 zijn.

De potentiele respondenten zijn eerst telefonisch benaderd met uitleg over het onderzoek en de
vraag of zij bereid waren mee te werken aan het onderzoek. Ook is er per e-mail een brief (bijlage 1)
verstuurd met meer informatie:
- over het onderzoek en de manier waarop het onderzoek plaatsvind
- over de opdrachtgever
- over de opleiding Complementary and Alternative Medicine van Saxion Next
- over geheimhouding
- over het feit dat telers op vragen waar zij niet op willen antwoorden hier ook niet op hoeven
te antwoorden
Een teler viel af na telefonische benadering omdat deze niet mee wilde doen aan het onderzoek. Een
andere teler wilde wel mee doen aan het onderzoek maar viel af na telefonische bendering omdat
betreffende productietuin te klein was om deel te nemen aan het onderzoek.

2.2.3 Onderzoeksopzet

2.2.3.1

Kwalitatief onderzoek

De gebruikte onderzoeksmethode is het afnemen van open interviews. Het afnemen van open
interviews is een kwalitatieve onderzoeksmethode. Bij kwalitatief onderzoek worden (bijna) geen
cijfermatige gegevens gezocht. De beleving van de onderzochte staat centraal (Verhoeven, 2011).
Het probeert antwoord te geven op ‘waarom’ en ‘hoe’ vragen. Het onderzoek geeft inzicht in hoe
mensen denken over een bepaald onderwerp. Tevens kan het inzicht geven in wat de drijfveren, de
behoeften en meningen van de doelgroep zijn. Het is verkennend, eventueel theorievormend, of - bij
praktijkonderzoek - geeft het antwoord op praktijkvragen. Er wordt dus geen al bestaande theorie
mee getoetst (Netwerk Kwalitatief Onderzoek AMC-UvA, 2002).

14

Afstudeerwerk- Jeannette Buleca-Spanjaard- Saxion Next - 2016

Voordelen kwalitatief onderzoek
- De mogelijkheid om door te vragen naar het waarom of naar motieven. De respondent krijgt
de gelegenheid zijn verhaal te vertellen.
-

Een vragenlijst is niet dwingend maar richtinggevend. Hierdoor kan er niet alleen worden
ingegaan op thema’s die naar voren komen tijdens het gesprek, maar kan tevens een
eventuele vragenlijst aangepast worden voor de volgende gesprekken.

-

Kwalitatief onderzoek is de methode om te onderzoeken wat er werkelijk leeft omdat er dicht
bij de onderzoeksgroep gebleven wordt.

Nadelen kwalitatief onderzoek
- De manier van vragen is niet sterk gestandaardiseerd, waardoor de antwoorden niet altijd
eenduidig zijn.
-

De onderzoeker interpreteert bij de analyse, dit geeft een stukje subjectiviteit. ‘Memberchecking’ is bedoeld om de geldigheid van de gevonden resultaten te verifiëren en evt. bij te
stellen. (Zie paragraaf 2.2.3)

Omdat deelvraag 2 een ‘’hoe’’ vraag is leent deze onderzoeksvraag zich heel goed voor een
kwalitatieve onderzoeksmethode.
Bij kwantitatief onderzoek gaat het vaak om honderden tot duizenden onderzoekseenheden, bij
kwalitatief onderzoek gaat het naar zijn aard meestal om maximaal tientallen. (Netwerk Kwalitatief
Onderzoek AMC-UvA, 2002).
Kwantitatief onderzoek is gericht op cijfers, ofwel numerieke gegevens. Kwantitatief onderzoek is in
het kader van de onderzoeksvraag niet mogelijk, omdat er nog geen onderzoek is gedaan naar wat
telers uit de onderzoeksgroep onder kwaliteit verstaan met betrekking tot het telen en verwerken
van kruiden met een medicinale of gezondheidsbevorderende werking.

2.2.3.2

Open Interviews

Om zo min mogelijk sturend te zijn in de interviews was het van belang ‘open interviews’ af te nemen
(Verhoeven, 2011, p.148).
Daarbij is het de bedoeling om eerst de telers/verzamelaars helemaal zelf zoveel mogelijk te laten
vertellen over wat ‘kwaliteit’ m.b.t. tot het telen/verzamelen van (medicinale) kruiden voor hen
betekent, wat zij daar onder verstaan, daarbij belangrijk vinden, zonder te sturen d.m.v. het stellen
van andere vragen.
Na de open vraag over wat kwaliteit voor de teler/verzamelaar betekent, werden er nog ‘restvragen’
gesteld ter verdieping van thema’s m.b.t. kwaliteit die door de geïnterviewde zelf naar voren zijn
gebracht, of naar thema’s die juist niet door geïnterviewde naar voren zijn gebracht. In dit stadium
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had het interview een half gestructureerd karakter (Verhoeven, 2011). In de bijlage is een lijst van
restvragen die gebruikt zijn opgenomen (bijlage 2).
Daarbij is het proces van iteratie (herhaling ) gebruikt. Door de methode van iteratie zijn de thema’s
die in de eerste drie interviews gevonden zijn, na eerste grove analyse, bij de restvragen van het
volgende interview meegenomen. Ook in de volgende stadia van interviews afnemen is er van dit
iteratief proces gebruik gemaakt om de restvragen bij te stellen, toe te spitsen of weg te laten als
deze onderwerpen niet van belang bleken of geen belangrijke rol speelden in de beleving van de
telers (Verhoeven, 2011, Netwerk Kwalitatief Onderzoek AMC-UvA, 2002).
Zo werden de restvragen gerichter en werden bepaalde thema’s of onderwerpen steeds duidelijker.
Er is gewerkt tot aan verzadiging van de thema’s. Dat wil zeggen dat thema’s steeds blijken terug te
komen en er nog maar weinig of geen nieuwe informatie verkregen wordt.
De interviews duurden tussen een half en een heel uur. Bij voorkeur werden, bij toestemming van de
betreffende teler, de interviews opgenomen (n=5). Wanneer telers dit niet wilden werden zoveel
mogelijk aantekeningen gemaakt (n=2).
Eén keer bleek direct na afname van het interview de opname te zijn mislukt en is ter plekke het
interview schriftelijk zo veel mogelijk gereconstrueerd en de dag daarna per e-mail aan de
betreffende teler voorgelegd of de weergave correct was.

2.2.4 Analyse

2.2.4.1 Gefundeerde Theoriebenadering
De analyse van de gegevens heeft plaats gevonden volgens de ‘Gefundeerde Theoriebenadering’
(Grounded Theory). Deze theorie is ontwikkeld door Glaser en Strauss (1967) en wordt tegenwoordig
vaak als uitgangspunt gebruikt bij het analyseren van kwalitatieve data. De Gefundeerde
Theoriebenadering heeft een inductief karakter. Dat wil zeggen dat er naar gestreefd wordt om
theorie te vormen vanuit de verzamelde data, of bij praktijkonderzoek om praktijkvragen te
beantwoorden. Daarbij werkt de gefundeerde theoriebenadering iteratief. Hiermee wordt bedoeld
dat de dataverzameling en het analyseren ervan deels afwisselend en op elkaar terugvallend
gebeuren. (Zie ook paragraaf 2.2.3)
Er zijn 4 fasen in het proces van Gefundeerde Theoriebenadering (Baarda, 2009):
Stap 1) De tekst wordt verdeeld in fragmenten. Deze teksten zijn letterlijk uitgeschreven verslagen
van de bandopnamen van de interviews. Waar geen bandopname is gemaakt zijn uitgebreid
aantekeningen gemaakt en bij thuiskomst, of de daar op volgende dag direct een gespreksverslag
gemaakt.
Stap 2) Open coderen: de fragmenten worden benoemd en worden genummerd, zodat ze in het
opvolgende proces steeds eenvoudig terug te vinden en te identificeren zijn. De codes blijven zo
dicht mogelijk bij de letterlijke tekst van de geïnterviewde deelnemers.
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Stap 3) Axiaal coderen: Het groeperen en in verband brengen met elkaar van codes. Een hiërarchie
aanbrengen in de codes. Wat is de belangrijkste code, welke is/ zijn minder belangrijk. Uiteindelijk
waren er groepen bij elkaar horende codes, deze zijn codes genoteerd op Post-its.
Stap 4) Selectief coderen: Met de codes op de Post-its zijn er uiteindelijk mindmaps gemaakt en zijn
er thema’s gevonden, de selectieve codes. Met deze thema’s en hun onderlinge samenhang is een
model gemaakt ten aanzien van het eerste deel van deelvraag 2 en de centrale vraagstelling: ‘’Hoe
definiëren zelfstandig werkende biologische kruidentelers c.q. kruidenverzamelaars de kwaliteit van
hun (teelt) product?’’

Het tweede deel van deelvraag 1:
‘’En hoe verhouden zij zich tot de wettelijke- en van de farmacopee-eisen, indien zij daar mee bekend
zijn?’’ wordt ondergebracht in een aparte paragraaf bij de resultatenbeschrijving.

2.2.4.2 Member checking
Bovenstaand proces, met name de stappen drie en vier zijn interpretatief van aard omdat de
onderzoeker steeds keuzes maakt wat belangrijk is, minder belangrijk en verbanden vindt of niet.
Daarom is er voor gekozen om door middel van ‘’member checking’’ het voorlopige model en de
voorlopige resultaten beschrijving te laten toetsen door de deelnemende telers, ter verhoging van de
betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek.
Member checking wordt ook wel member validation genoemd en wordt vooral bij kwalitatief
onderzoek gebruikt. Hierbij worden gevonden resultaten door de onderzoeker weer voorgelegd aan
de deelnemers van het onderzoek. Het doel hiervan is om te ‘checken’ of het klopt wat de
onderzoeker gevonden heeft, of hij de deelnemers goed begrepen heeft (Bryman, 2012).
In dit onderzoek zijn de voorlopige onderzoeksresultaten weergegeven in een voorlopig diagram en
een voorlopige onderzoeksresultatenbeschrijving en deze zijn aan de deelnemende telers
voorgelegd.
De telers konden hierop reageren, vertellen of het in hun ogen klopte of niet en konden hun
toevoegingen, aan- en opmerkingen kwijt.
Aanvullingen en aanmerkingen zijn meegenomen in het uiteindelijke model en
resultatenbeschrijving, weergegeven in het hoofdstuk ‘Resultaten’.
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Hoofdstuk 3 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven.
In paragraaf 1 zal door middel van literatuuronderzoek antwoord worden gegeven op de eerste
deelvraag:
Wat zijn de huidige kwaliteitsnormen voor medicinale planten in Nederland (Farmacopee,
(Waren)wet, Europese regelgeving, GACP, GMP) – waar moeten kruiden die als waar, respectievelijk
als farmaceutische grondstof worden verkocht, volgens de Nederlandse wetgeving aan voldoen en
(hoe) wordt dit gecontroleerd? Wat zijn de wettelijke richtlijnen voor biologische telers?
In paragraaf 2 zal antwoord gegeven op deelvraag 2:
Hoe definiëren kruidentelers c.q. kruidenverzamelaars de kwaliteit van hun (teelt) product? En hoe
verhouden zij zich tot de wettelijke- en tot de farmacopee-eisen, indien zij daar mee bekend zijn?

3.1 Regels en richtlijnen in Nederland en Europa met betrekking tot
medicinale kruiden
Kruidenpreparaten worden in Nederland wettelijk gezien als onderdeel van voedsel (paragraaf 3.1.1
en verder) en vallen daarmee onder de Warenwet, in het bijzonder het Warenwetbesluit
Kruidenpreparaten (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2015). Wanneer kruiden op 16
mei 1997 nog niet in de EU als levensmiddel op de markt waren gebracht of slechts in zeer beperkte
mate gebruikt werden, worden zij als ‘Novel Food’ beschouwd (paragraaf 3.1.1.2.). Claims zijn
beweringen over de werking van producten. Het doen van claims met betrekking tot kruiden ten
aanzien van de gezondheid is aan regels onderworpen. In paragraaf 3.1.2.4. wordt kort het verschil
tussen diverse claims behandeld, en er wordt ingegaan op wat wel en niet toegestaan is.
Wanneer kruidenpreparaten geneesmiddelen mogen worden genoemd (paragraaf 3.1.2.) vallen zij
onder de Geneesmiddelenwet (3.2.1.2) en aanverwante wettelijke regelingen, waaronder de
Farmacopee (3.2.2.2.).
In paragraaf 3.1.4. worden de normen besproken voor het telen en verzamelen van kruiden. Deze
normen zijn opgesteld door de European Medicines Agency (EMA), de World Health Organisation
(WHO) en Europam (European Herb Growers Association).
In de laatste paragraaf (3.1.5) komen de regelingen met betreffende de biologische landbouw aan
bod.

18

Afstudeerwerk- Jeannette Buleca-Spanjaard- Saxion Next - 2016

3.1.1 Kruiden als onderdeel van voeding

Kruiden die voor het gezondheidsbevorderende effect of om genezing te bewerkstelligen worden
gebruikt, zonder dat zij onder de Geneesmiddelenwet vallen, vallen onder de Warenwet, in het
bijzonder het ‘Warenwetbesluit Kruidenpreparaten’ (2001), zij worden als voeding gezien. Ook
worden zij wel ‘wellness’ producten genoemd, in tegenstelling tot kruiden die ‘geneesmiddel’ mogen
worden genoemd en als zodanig mogen worden verkocht (en dus onder de Geneesmiddelwet
vallen).
Cosmetische producten op basis van kruiden en kruiden die als specerijen worden gebruikt vallen
niet onder dit besluit. Zij vallen onder respectievelijk het ‘Warenwetbesluit Cosmetische Producten’
en onder het ‘Warenwetbesluit Specerijen en Kruiden’.
Zijn de (medicinale) kruiden of plantendelen vóór 1997 niet in significante mate in Europa in de
handel geweest dan moeten zij een ‘Novel Food’ procedure doorlopen.

3.1.1.1 Het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten
Volgens het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten van 2001 (ook wel het ‘Kruidenbesluit’
genoemd) moeten alle kruidenpreparaten veilig zijn. Dit wordt niet vooraf getoetst (behalve
als de kruiden beschouwd worden als Novel Food, zie paragraaf 3.1.1.2).
Art. 2 van het Warenwet besluit Kruidenpreparaten bepaalt:
‘’Het is verboden kruidenpreparaten of waren die kruidenpreparaten bevatten, te bereiden, te
vervaardigen of te verhandelen, indien deze niet voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde
eisen.’’
En art. 3 bepaalt:
‘’Kruidenpreparaten bevatten slechts kruidensubstanties in hoeveelheden die niet schadelijk zijn
voor de volksgezondheid.’’
Wat verstaat het besluit onder ‘kruidenpreparaten’?

‘’Een kruidenpreparaat is een al dan niet bewerkte kruidensubstantie die bestemd is om
gebruikt te worden door de mens, daaronder begrepen kruiden extracten’’ (art. 1 lid 1 sub
b).
‘’Een kruidensubstantie is een substantie die uit plantenmateriaal bestaat’’ (art. lid1 sub a).
Kruidenpreparaten omvatten preparaten die worden opgenomen via de mond, via het
menselijk lichaamsoppervlak of die geïnhaleerd worden’’ (Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit, 2010).
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De volgende kruidenpreparaten vallen niet onder het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten (art. 1 lid
2):
 Kruidenpreparaten of kruidensubstanties die bestemd zijn voor de productie van
geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet
 Kruidenpreparaten die als geneesmiddel aangemerkt worden (art 1 lid sub b
Geneesmiddelenwet)
 Cosmetische producten als bedoeld in het Warenwetbesluit cosmetische producten
 Specerijen en kruiden als genoemd in het Warenwetbesluit Specerijen en kruiden
 Aroma’s als bedoeld in het Warenwetbesluit Aroma’s.
Het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten bepaalt verder dat bepaalde stoffen of planten niet, of
maar in beperkte mate, aanwezig mogen zijn. Aristolochiazuren en Yohimbe- alkaloïden of derivaten
van beide stoffen mogen niet aanwezig zijn in kruidenpreparaten (art. 4 lid 2, sub a) . Daarnaast mag

de hoeveelheid toxische pyrrolizidine-alkaloïden in kruidenpreparaten niet meer bedragen
dan 1 µg per kg, of per liter zijn (art. 4 lid 2, sub b).
Onderdeel 1 van de bijlage van het Kruidenbesluit bevat een lijst van planten die geacht worden
toxische pyrrolizidine-alkaloïden te bevatten. Waaronder, onde rmeer het bekende Petasites
(Hoefblad, klein en groot) en Symphytum (Smeerwortel).
De planten op de lijst van onderdeel 1 van de bijlage bij het besluit zijn niet verboden als ze minder
dan 1 µg per kilo of liter substantie bevatten. Deze norm is zo gesteld, dat in de praktijk alle
preparaten van planten op deze lijst niet ‘’vervaardigd of verhandeld’’ mogen worden wanneer zij
bestemd zijn voor inname. In andere landen gelden andere waarden, bijvoorbeeld in Duistland mag
de gebruikelijke dagdosis van het kruid niet boven 1 µg per dag liggen (Nederlandse Vereniging voor
Fytotherapie, 2015).
Onderdeel 2 van de bijlage bevat een lijst van in de Warenwet verboden planten. Deze planten
mogen ook niet als bestanddeel in andere preparaten voorkomen.
Het overgrote deel van de kruidenmiddelen die fytotherapeuten gebruiken of voorschrijven vallen
onder de Warenwet.
Er bestaat geen specifieke rechtstreekse Europese wet- en regelgeving voor kruidenpreparaten die
onder de Warenwet vallen. Wel voor geneesmiddelen; vanuit de European Medicines Agency [EMA].
De European Food Safety Authority [EFSA] is slechts adviserend voor de diverse landen. De
beoordeling van gezondheidsclaims wordt door de meeste landen inmiddels wel uitbesteed aan de
EFSA. De EFSA heeft echter nog geen uitspraken gedaan over gezondheidsclaims bij kruiden
(‘botanicals’), deze staan nog ‘on hold’(NVWA, z.d.-e).
Wat betreft de veiligheid van voedingsmiddelen (waaronder ook kruiden) heeft de EFSA een lange
lijst opgesteld van ruim 1000 planten, waarbij men moet opletten bij de bereiding of het gebruikte
deel, omdat er toxische, verslavende, psychotrope of andere stoffen in kunnen zitten die
problematisch kunnen zijn (NVF, 2013). Of deze stoffen er dan ook echt in zitten hangt af van de
bereiding, en of men het juiste plantendeel gebruikt. (bv tomaten- en aardappelloof en rauwe
aardappels zijn gevaarlijk; van Lycium barbarum dient men alleen de bes (gojibes) te gebruiken, enz.)
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De landen België, Frankrijk en Italië hanteren een gezamenlijke positieve lijst van circa 1000 planten
(Belfrit lijst) die wel, soms met kanttekeningen, als waar mogen worden verhandeld (Rivendell, z.d).
Dit betekent een beperking ten opzichte van de huidige Nederlandse situatie, omdat dan alleen de
planten die op deze lijst voorkomen nog gebruikt mogen worden. Voor andere planten zal dan eerst
een procedure gestart moeten worden om deze op de lijst te krijgen.

Etikettering
Voor kruidenpreparaten geldt ook de wetgeving met betrekking tot levensmiddelenetikettering. Het
etiket moet een ingrediëntenlijst vermelden, een gebruiks- en doseringsadvies en de naam, (of
handelsnaam) en het adres of de vestigingsplaats van de fabrikant of persoon die verantwoordelijk is
voor het in de handel brengen van de kruidenproducten vermelden (Warenwetbesluit informatie
levensmiddelen, 2013).

3.1.1.2. ‘Novel food’
Een Novel Food is een levensmiddel afkomstig van producten of productieprocessen die vóór het van
kracht gaan van de Verordening EG 258/97/EG (in de wandelgangen ‘Novel Foods verordening’
genoemd) op 16 mei 1997 nog niet in de EU als levensmiddel op de markt was gebracht, of slechts in
zeer beperkte mate werd gebruikt.
Kruidenpreparaten die nieuwe voedselingrediënten bevatten moeten voldoen aan de ’Novel Food
verordening’. Voor deze kruiden(preparaten) moet een handelsvergunning aangevraagd worden
voor dat ze op de markt gebracht mogen worden:
Voor kruiden die niet in de bijlage bij het kruidenbesluit vermeldt worden dient aannemelijk gemaakt
te worden dat deze sinds lang voor voedingsdoeleinden gebruikt worden. Dit kan gebeuren door het
beschikbaar stellen van feitelijke en wetenschappelijke informatie waaruit duidelijk blijkt dat het
kruid reeds langere tijd wordt verwerkt in levensmiddelen.
Kruiden en planten die nog niet eerder in significante mate voor menselijke voeding in de EU zijn
gebruikt, vallen onder de werkingssfeer van de wetgeving op het gebied van nieuwe
voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten. Deze wetgeving maakt het noodzakelijk gegevens
met betrekking tot veiligheidsonderzoek te overleggen zodat een toetsing van de
veiligheidsbeoordeling mogelijk is alvorens het product op de markt gebracht mag worden
(RIVM, 2005).
Eisen die gesteld worden aan het nieuwe product (Voedingscentrum, z.d-a):




Het mag geen gevaar opleveren voor de consument.
Het mag niet misleidend zijn voor de consument.
Het mag niet minder voedingsstoffen leveren dan het originele product.
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De veiligheid van het nieuwe voedingsmiddel of ingrediënt wordt vanaf 2005 in Nederland
beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG, 2014). Op Europees niveau
vallen de ‘Novel Foods’ onder de verantwoordelijkheid van de EFSA.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de naleving en treedt ook op als een
nieuw voedingsmiddel zonder de vereiste Europese toestemming op de markt wordt gebracht.

3.1.1.3 Normen voor warenwetproducten: HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points [HACCP] is een voedselveiligheidssysteem. De HACCP
systematiek is een door de WHO ontwikkelde systematiek, een internationaal erkend systeem voor
het produceren en beheren van veilig voedsel. In Nederland zijn in 1996 de eisen voor een op HACCP
gebaseerd voedselveiligheidssysteem ontwikkeld. Deze kennen de HACCP benadering als
uitgangspunt en worden sinds 1996 door veel bedrijven in de voedselverwerkende industrie
gebruikt.
Verordening (EG) nr. 852/2004 (hygiëneverordening), behelst onder andere de verplichting voor
importeurs en producenten van voedsel om een voedselveiligheidssysteem, HACCP of een
voedselveiligheidsplan genoemd, te hebben om de veiligheid van hun producten te waarborgen.
HACCP is van toepassing op elk bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, verwerking of
distributie van levensmiddelen en/of diervoeders. Levensmiddelen zijn alle eet- en drinkwaren maar
ook grondstoffen en hulpstoffen zoals conserveermiddelen die worden toegevoegd of gebruikt in
een levensmiddel (NVWA, z.d.- a).
Van elke fase in de productie brengt het bedrijf in kaart wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden
voorkomen. Het is dus een vorm van ‘zelfregulering’. Het betreffende bedrijf beschrijft zelf zijn
productieproces en inventariseert per fase in het productieproces wat de gevaren en risico’s kunnen
zijn en welke maatregelen het bedrijf treft om deze gevaren en risico’s zo ver mogelijk terug te
dringen. Het kan hiervoor zelf een voedselveiligheidsplan opstellen of gebruik maken van een goed
gekeurde hygiënecode van de betreffende branche (NVWA, z.d.- b).
Dit zijn de zeven kernpunten van een HACCP-systeem:
1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
2. Stel de kritische controlepunten (CCP's) vast, de punten in het proces waar het risico kan
worden voorkomen of beperkt.
3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
4. Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel ‘gemonitord’ worden.
5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid.
6. Check periodiek of de HACCP aanpak goed werkt.
7. Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.
(Voedingscentrum, HACCP)
Op www.euronorm.net staat een HACCP checklist die gedownload kan worden.
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3.1.1.4

Claims

Medische Claims
De Warenwet verbiedt medische claims (art. 20, lid 2, sub a). Volgens de site van de NVWA (NVWA,
z.d.- c) is een medische claim:
‘’Een medische claim is een bewering over het voorkómen, behandelen of genezen van een ziekte.
Zulke claims die aan levensmiddelen een geneeskrachtige werking toeschrijven zijn verboden.‘’
Het gebruik van ‘medische claims’ bij het aanprijzen of verhandelen van een levensmiddel kan tot
gevolg hebben dat de wettelijke status van het product verandert in een geneesmiddel. De
Geneesmiddelenwet verbiedt het verhandelen van geneesmiddelen waarvoor geen
handelsvergunning is verleend. Dit betekent dat er een boete kan worden uitgeschreven op grond
van de Geneesmiddelenwet in plaats van op grond van de Warenwet. Deze boetes zijn vele malen
hoger dan de boetes die vallen onder de Warenwet.
Een product kan als geneesmiddel aangemerkt worden op grond van zijn presentatie
(aandieningscriterium) of op grond van zijn werking (toedieningscriterium).
‘Naar presentatie’, betekent dat het product op de schappen wordt gezet als zijnde een
geneesmiddel. Bijvoorbeeld doordat het zo aangeprijsd wordt, of door de verpakking. Bij het
toedieningscriterium gaat het om de farmacologische werking (Brandsma, 2007).

Gezondheidsclaims
Gezondheidsclaims beschrijven het verband tussen een voedingsstof in een levensmiddel en het
positieve effect op de gezondheid (NVWA, 2013).
Deze zijn wel toegestaan met betrekking tot kruiden, volgens art. 5 van het Warenwetbesluit
Kruidenpreparaten. De leverancier moet deze werkzaamheid echter wel kunnen onderbouwen met
‘objectieve gegevens’. Hij moet deze gegevens in zijn bezit hebben waaruit de werking blijkt en deze
ook des gevraagd kunnen overhandigen aan de ambtenaar die belast is met de controle op de
naleving van besluit (art. 5 lid 2 en lid 3 Warenwetbesluit Kruidenpreparaten).
Wat er verstaan wordt onder ‘objectieve gegevens’ wordt in het ‘Informatieblad Kruidenpreparaten’
van de NVWA (2010) toegelicht:
Onder objectieve gegevens worden in wetenschappelijke kring algemeen aanvaarde bronnen
bedoeld, zoals bijvoorbeeld monografieën van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of
informatie uit goed aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften of internationale handboeken.
Pamfletten, folders en verklaringen van individuele wetenschappers vallen hier niet onder.’’
Hier uit valt af te leiden dat ook ESCOP en EMA monografieën vallen onder ‘objectieve informatie’.
De KAG (een door de branche zelf ingestelde keuringsdienst voor hun reclame-uitingen) heeft een
‘’indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen’’, waarop staat wat wel en niet mag als gezondheidsclaim.
De lijst is niet onuitputtelijk aldus de KOAG/KAG (z.d) op haar site, maar geeft wel een goede
indicatie.
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Europese regelgeving betreffende claims
Verordening EG 1924/2006 (in de wandelgangen de ‘Europese claimverordening’ genoemd)
betreffende voedings- en gezondheidsclaims is een Europese verordening die bepaalt welke
voedingsclaims en welke gezondheidsclaims zijn toegelaten. De lijst van gezondheidsclaims voor
levensmiddelen, als bedoeld in artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006, wordt
vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EU) 432/2012. Een recente aanvulling daar op wordt
gegeven in de Verordening 536/2013.
Op 16 mei 2012 heeft de EC (Europese Commissie) de 222 toegestane en de vele afgewezen
gezondheidsclaims voor alle actieve ingrediënten in voeding en voedingssupplementen gepubliceerd
via Verordening 432/2012. Deze lijst is te vinden op http://eur-lex.europa.eu, de site waar teksten,
waaronder ook wetgeving, van Europese instellingen staan.
Voor kruiden (‘botanicals’) mag de lijst indicatieve gezondheid aanprijzingen (van de KOAG/KAG) nu
nog omdat botanicals nog ‘on hold’ staan bij de Europese commissie. Daarnaast mogen (nu nog), bij
voldoende onderbouwing, beweringen over de werkzaamheid en eigenschappen gedaan worden bij
verhandeling van kruiden (art. 5 Warenwetbesluit kruidenpreparaten, zie boven).

Bewijs werkzaamheid
Wanneer kruiden onder ‘voeding’ vallen dan eist de Europese claimverordening wetenschappelijk
bewijs van de werkzaamheid. Omdat het echter niet om een geneesmiddel gaat mag er alleen getest
worden op gezonde personen. Het bewijs van werkzaamheid is dus uitermate moeilijk te leveren.
De EFSA beoordeelt evt. claims en brengt advies uit aan de Europese Commissie.
Botanicals staan nog ‘on hold’, maar de verwachting is dat de EFSA een groot deel van de
gezondheidsclaims bij kruiden zal afwijzen. Zo lang de kruiden nog ‘on hold’ staan mogen nog claims
gemaakt worden op verpakkingen en dergelijke, echter wel binnen de grenzen van de Warenwet en
de Geneesmiddelenwet.

Therapeut-cliënt contact
Het overgrote deel van de kruidenpreparaten die fytotherapeuten in hun praktijk voorschrijven
vallen onder de Warenwet. In het één op één contact van therapeut en cliënt, waar de therapeut een
kruidenmiddel voorschrijft mag een therapeut overigens wel de cliënt voorlichten over de werking
van het preparaat en het beoogde effect (Kooijman, 2008).
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3.1.2 Kruiden als Geneesmiddel

De geneesmiddelenwet (paragraaf 3.1.2.2.) bepaalt wanneer middelen ‘geneesmiddel’ mogen
genoemd worden. De wet kent het ‘kruidengeneesmiddel’ en het ‘traditioneel
kruidengeneesmiddel’. Voor de productie geld een strikt kwaliteitsborgingssysteem; Good
Manufacturing Practices (GMP) voor de farmaceutische industrie (paragraaf 3.1.2.3.). Alle
geneesmiddelen moeten aan de Europese Farmacopee eisen voldoen.
Farmacopees bestonden al lang voor dat de hedendaagse synthetische medicijnen werden
ontwikkeld. In de (Europese) Farmacopee staan nog steeds kruidenmonografieën. De eerste
systematische regulatie van medicinale kruiden (met het oog op de kwaliteit) vanuit centraal
overheidsbestuur kreeg zijn weerslag in de (stads)farmacopees. In de volgende paragraaf wordt
daarom eerst ingegaan op de achtergronden van de (Europese) Farmacopee.

3.1.2.1 De Europese Farmacopee
Achtergronden
‘’Een farmacopee is een officieel, van staatswege uitgegeven handboek met voorschriften voor de
bereiding van geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik, en de vereisten waaraan zij moeten
voldoen’’ (RIVM, z-d-c.).
In vroegere eeuwen kreeg men er steeds meer behoefte aan om regels te maken met betrekking tot
de kwaliteit van geneesmiddelen omdat elke apotheker of arts op zijn eigen manier zijn
kruidenpreparaten kon mengen. Dit zorgde ervoor dat men van te voren vaak niet wist wat men
precies in handen kreeg, waardoor preparaten minder goed werkte dan men verwachtte, of dat er
zelfs sprake kon zijn van gevaar.
Hieronder een aankondiging van het stadsbestuur in de Amsterdamse stadsfarmacopee van 29 april
1636:
Also myne Heeren van den Gerechte bericht worden van de groote ongeregeltheid, die er by
de Apothekers is in 't prepareren der Medicamenten, daer uyt ontstaende, dat men geen
generaal voorschrift heeft, waer naer ider winckel gehouden is, syne Geneesdrancken te
bereyden; en dat het door de groote der stad en mennichte der winckelen den Doctoren en
tot noch geensinst mogelyck is geweest te weten, wat er in elcke winckel was, veel min, hoe
elck Medicament aldaer bereyd werde. Door welcke onkunde de Geneeskonst in
merckelijke onsekerheid geraeckt is, ende de Siecken mits dien in groot gevaer souden
hebben konnen vervallen. (RIVM, z.d.-a)
De eerste farmacopee in de westerse wereld zou verschenen zijn in 1498 of 1499 in Florence en
heette: ‘Nuovo receptario’ (het nieuwe receptenboek). Eerst verscheen deze in het Italiaans, later
ook in het Latijn.
Voor Nederland begon de geschiedenis van de Farmacopee in de 17de eeuw. Men kreeg steeds meer
behoefte aan standaardisatie van voorschriften. Dit kwam door de opkomst van de grote steden;
artsen en apothekers gingen steeds meer werken in samenwerkingsverbanden. De stadsbesturen
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wilden meer regelgeving en zo meer controle op hun voorschriften. Daarom werden deze
voorschriften vastgelegd in stadsfarmacopees. Hieruit is ook de Amsterdamse Farmacopee
voortgekomen in 1636.
Ook steden zoals Utrecht, Haarlem, Den Haag en Leiden ontwikkelden hun eigen farmacopees met
voorschriften die door artsen en apothekers werden gebruikt.
De Amsterdamse Farmacopee is wel de meest gebruikte farmacopee geweest van de plaatselijke
farmacopees. Hij heeft drie edities gehad en is vele malen herdrukt. Alle edities zijn zowel in het
Latijn als in het Nederlands verschenen (Wittop Koning, 1981).
Dat men steeds meer behoefte had aan een standaardisering van geneesmiddelen kwam niet alleen
voort uit veiligheidsoverwegingen maar ook uit handelsbelangen. Middelen waarvan de
werkzaamheid en inhoud bekend waren, waren beter verhandelbaar. Men wilde daarom ook niet,
door te strenge regels te stellen, bewerkstelligen dat er een monopoliepositie kwam van bepaalde
bereiders van geneesmiddelen. Daarom werden minimale kwaliteitseisen voor producten en
grondstoffen gesteld. Men ging niet tot een uiterst haalbare kwaliteit.
In de 19de eeuw werden de stadsfarmacopëen samengevoegd tot een nationale farmacopee. De
eerste was de Bataafse Farmacopee van 1805. In 1851 werd de eerste Nederlandse Farmacopee
uitgegeven. Ook in andere Europese landen ontstonden omstreeks die tijd nationale farmacopees.
In 1804 hield het onderzoek naar de geneesmiddelen voornamelijk het vaststellen van de identiteit
van geneesmiddelen (kruiden) in en dit werd bijna uitsluitend organoleptisch uitgevoerd (dat wil
zeggen d.m.v. de zintuigen: kijken, ruiken, voelen en proeven).
Aan het eind van de 19de eeuw behelst het werk van de apotheker niet alleen maar de bereiding en
identificatie van grondstoffen maar ook de analyse van grondstoffen. De chemische wetenschap had
zich al een stuk ontwikkeld en kon hiervoor gebruikt worden (Bierman, 1988).
In 1871 kwam de Wet op de Nederlandse Farmacopee waarin stond dat alle geneesmiddelen die in
Nederland verhandeld werden aan de eisen van de Nederlandse Farmacopee moesten voldoen.
Hierdoor kreeg de Farmacopee kracht van wet. Deze wet is ingetrokken in 1993, maar nu moeten
geneesmiddelen of grondstoffen voor geneesmiddelen aan de Europese Farmacopee(EP) voldoen, de
eisen van de EP hebben wettelijke status (Kubbinga, Jongen, de Rooij-Lamme & de Kaste, 2009).
Ontstaan van de Europese Farmacopee
Na de tweede oorlog is het idee ontstaan om op Europees niveau de farmacopees van de
verschillende landen te gaan harmoniseren. In de oorlog was er namelijk vaak een tekort aan
medicijnen. Dit tekort was minder geweest als medicijnen uitgewisseld hadden kunnen worden over
de verschillende grenzen heen. Dit was echter niet goed mogelijk omdat men niet genoeg wist over
de samenstelling van medicijnen uit het buitenland. Een Europese standaard zou ook de handel in
medicijnen vergemakkelijken en daardoor ook de beschikbaarheid van medicijnen verhogen (RIVM,
z.d.- a).
In 1964 werd het ‘Verdrag inzake de samenstelling van een Europese Farmacopee’ ondertekend. De
Europese Farmacopee werd samengesteld op basis van de bestaande nationale farmacopees en bij
verschil werd er op grond van ‘kwaliteit’ gekozen voor het een of het ander. Wanneer een verschil
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van mening aanhield werd de monografie (nog) niet opgenomen in de Europese Farmacopee. In
1967 kwam de eerste Europese Farmacopee uit.
De officiële talen waarin de Europese Farmacopee is uitgebracht, zijn het Frans en het Engels. Bij
verschil van mening over de uitleg valt men terug op het Frans.
Zoals vastgelegd in EU-Richtlijn 2001/83/EC heeft de Europese Farmacopee de hoogste status in
Europa (RIVM, z.d.- b). Hierop volgen de nationale farmacopees en daarna overige farmacopees zoals
de United States Pharmacopeia (USP) of Japanese Pharmacopoeia (JP).
Nederland heeft geen eigen nationale farmacopee meer. Een aantal andere Europese lidstaten
echter nog wel, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Frankrijk.
De Europese Farmacopee heeft geen productmonografieën, de British Pharmacopoeia (BP) en de
Pharmacopée Française (Ph. Fr.) wel. Deze productmonografieën zijn gebaseerd op de producten die
in die landen verkrijgbaar zijn.
Er zijn enkele monografieën in de Franse Farmacopee die niet in de Europese Farmacopee staan;
voor bepaalde kleurpigmenten wordt bijvoorbeeld naar de Pharmacopée Française verwezen en de
Ph. Fr. bevat ook monografieën voor homeopathische geneesmiddelen en voor gemmotherapeutica.
De Duitstalige Farmacopee (Deutsches Arzneibuch, DAB), wordt in samenwerking tussen Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland onderhouden. Daarbij heeft Duitsland een aparte homeopathische
farmacopee (Homeopathisches Arzneibuch, HAB).
Nederland heeft niet veel met deze andere Europese farmacopees te maken omdat relevante
monografieën via een adoptieproces in de Europese Farmacopee worden opgenomen; de procedure
van Adaptation of National Monographs (RIVM, z.d.-b.)
Europese Farmacopee met betrekking tot kruiden als grondstof
In de brochure van de European Directorate for the Quality of Medicines and health care, (EDQM,
2012) staat het volgende over de verschillende monografieën van de EP:
The European Pharmacopoeia consists of monographs describing individual quality standards (set of
control tests applicable to one ingredient) and general quality standards applicable to families of
ingredients (such as fermentation products) or to dosage forms, as well as general methods of
analysis (dissolution test for solid dosage forms, uniformity of mass of single-dose preparations, etc.).
The European Pharmacopoeia covers all therapeutic areas.’’
Er bestaan drie soorten monografieën in de Europese Farmacopee.

* Algemene monografieën. Grondstoffen moeten altijd voldoen aan een van deze monografieën
(bijv. essentiële oliën, theeën, extracten, fermentatieproducten etc.), ook als er geen specifieke
monografie is. Deze monografieën behelzen normen voor microbiële verontreinigingen, normen voor
zware metalen en normen voor residu (resten van pesticiden). Voor sommige van deze
verontreinigingen is er een 0-norm (de grondstof mag niets van de betreffende verontreiniging
bevatten), voor andere verontreinigingen zijn er limieten gesteld.
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* Monografieën over toedieningsvormen.
* Grondstofmonografieën. Informatie over, en eisen aan een specifieke grondstof. Grondstof
monografieën voor kruiden behelzen:
- De definitie om welke plant en welk deel van de plant het gaat. De geslachtsnaam en de soortnaam
worden beide aangegeven, evenals het plantendeel dat gebruikt wordt als grondstof.
- De sectie over de identificatie van de juiste plant(endeel). Hiervoor worden beschrijvingen gegeven
die met het blote oog waarneembaar zijn, beschrijvingen die microscopisch waar te nemen zijn en
identificatietest zoals dunnelaagchromatografie en referentiestoffen waarmee tests ter identificatie
uitgevoerd kunnen worden.
- Zuiverheid van de stof. Limieten aan besmetting met zand, aarde, andere plantendelen.
- Gehaltes aan inhoudsstoffen: Gehaltes van inhoudsstoffen die in studies gebleken klinische
werkzaamheid hebben. Gehaltes aan stoffen die niet per se (klinisch) bewezen werkzaamheid
hebben maar die wel belangrijk worden geacht en als referentiewaarden en voor standaardisatie
aanwezig moeten zijn. Maxima voor inhoudsstoffen die toxische of allergene werking kunnen hebben
(Srini Srinivasan, 2006).
Grondstoffen moeten altijd voldoen aan de algemene monografie en de betreffende
grondstofmonografie. Als een grondstof tevens eindproduct is, moet het ook voldoen aan de
bijbehorende toedieningsvorm monografie (Departement Farmaceutische Wetenschappen Utrecht,
2014).
De EMA monografieën van medicinale planten verwijzen steeds voor de kwaliteit van de uitgangsstof
naar de Europese Farmacopee (EP). In de huidige (6e) editie van de EP uit 2008 staan 166
monografieën van kruiden en 105 monografieën van plantenbereidingen, en zijn er nog 38,
respectievelijk 17 in bewerking (Vlietinck, Pieters & Apers, 2009).

3.1.2.2 Kruiden en de Geneesmiddelenwet
Geneesmiddel
Een geneesmiddel mag alleen op de Nederlandse markt komen met een handelsvergunning van de
European Medicines Agency (EMA), of met een handelsvergunning van het College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen (art. 40, Geneesmiddelenwet). In Nederland wordt deze vergunning voor
kruiden verstrekt door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [CBG], vertegenwoordigd in
het Kruidencomité (Committee on Herbal Medicinal Products, HMPC) bij het Europese
geneesmiddelenagentschap (EMA). Het CBG beoordeelt deze middelen op de criteria kwaliteit,
werkzaamheid en risico’s (CBG, z.d.-a).
De registratie van kruiden als geneesmiddel is mogelijk vanaf 2004 en is verplicht vanaf 2011 anders
mag het geen kruidengeneesmiddel heten en valt het middel onder de Warenwet.
Wanneer een middel door de Geneesmiddelenwet (2007) aangemerkt wordt als ‘geneesmiddel’ en is
geregistreerd mag het zich ook als zodanig presenteren.
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Voor levensmiddelen, en dus ook kruiden waar (medische) claims bij gedaan worden, die onder de
Geneesmiddelenwet vallen, gelden ook de daarbij horende reclameregels uit de
Geneesmiddelenwet. Deze wet verbiedt het maken van reclame of het doen van claims voor
geneesmiddelen zonder een handelsvergunning. Dit maakt dat ‘’medische claims’’ bestraft kunnen
worden met boetes o.g.v. de Geneesmiddelenwet.
De stichtingen KOAG (Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen) en KAG (Keuringsraad
Aanprijzing Gezondheidsproducten) houden toezicht op publieksreclame voor geneesmiddelen,
medische (zelfzorg) hulpmiddelen en gezondheidsproducten.

Kruidengeneesmiddel en Traditioneel Kruidengeneesmiddel:
Kruiden kunnen op twee manieren onder de Geneesmiddelenwet vallen als ‘Kruidengeneesmiddel’
en als ‘Traditioneel Kruidengeneesmiddel’:
Kruidengeneesmiddel
Art 1, lid i van de Geneesmiddelenwet geeft de definitie wat een ‘Kruidengeneesmiddel’ is:
‘’Kruidengeneesmiddel: een geneesmiddel dat als werkzame bestanddelen uitsluitend een of meer
kruidensubstanties, een of meer kruidenpreparaten dan wel een combinatie van een of meer
kruidensubstanties en kruidenpreparaten bevat.’’
Traditioneel Kruidengeneesmiddel
Daarnaast kunnen kruiden met een lange geschiedenis van traditioneel gebruik en waarvan is
aangetoond dat zij niet schadelijk zijn voor de gezondheid, geregistreerd worden als geneesmiddel
op grond van de Europese richtlijn Traditionele Kruidengeneesmiddelen (richtlijn 2004/24/EC).
Hiervoor is nodig dat het middel tenminste 30 jaar in gebruik is, waarvan tenminste 15 jaar in
Europa.
Deze richtlijn is er gekomen om traditionele kruidengeneesmiddelen via een ’vereenvoudigde
procedure’ toch te laten registreren. Zodoende mogen zij na registratie nog als ‘geneesmiddel’
aangemerkt worden. Hier geldt dus niet de eis dat de werkzaamheid klinisch moet zijn onderzocht en
aangetoond. De werkzaamheid wordt als het ware afgeleid uit het traditioneel gebruik. Traditioneel
gebruik kan aangetoond worden door bijvoorbeeld de volgende bronnen, aldus de site van het CBG
(z.d.-b):






Marktgegevens, brochures etc.
Verwijzing naar handboeken o.a. Fytotherapeutisch compendium (J. van Hellemont),
Pharmacotherapeutisch Vademecum oude uitgaven van Martindale, Rote Liste,
Informatorium
Officiële lijsten van toegelaten/geregistreerde traditionele kruidengeneesmiddelen in andere
lidstaten van de Europese Unie
Rapporten van deskundigen zoals farmacognosten, kruidendeskundigen, artsen en
apothekers
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Nationale farmacopees van lidstaten die in het verleden gebruikt werden, of the British
Herbal Pharmacopoeia
Hoppe H.A. Drogenkunde
List PH, Hörhammer L. Hagers Handbuch der Pharmaceutischen Praxis. Für Apotheker
Arzneimittelhersteller Ärzte und MedizinalbeamteMadaus G. Lehrbuch der biologischen
Heilmittel

Traditionele Kruidengeneesmiddelen vallen dus, net zoals reguliere geneesmiddelen en
kruidengeneesmiddelen, onder de Geneesmiddelenwet.
Met traditionele kruidengeneesmiddelen is door de lange gebruikstraditie veel ervaring opgedaan
over werkzaamheid en veiligheid waardoor er uitgebreide documentatie beschikbaar is over gebruik
en veiligheid. Binnen de richtlijn Traditionele Kruidengeneesmiddelen volstaan deze documenten om
de indicatie te onderbouwen. Een klinische toetsing is dan niet nodig. Vooral moet gebleken zijn dat
het middel in de gespecificeerde omstandigheden niet schadelijk is en moeten de farmacologische
effecten of werkzaamheid van het middel op basis van het langdurige gebruik aannemelijk zijn
(RIVM, 2013).
Deze procedure lijkt eenvoudig maar in de praktijk toch moeilijk te begaan en kostbaar (Van
Asseldonk, 2011). Daardoor zijn er tot 31 december 2014 in Nederland nog maar 31 kruidenmiddelen
geregistreerd als Traditioneel Kruidengeneesmiddel en zijn er nog 27 kruidenmiddelen in
behandeling. Het totaal aantal geregistreerde Traditionele Kruidengeneesmiddelen in Europa
bedraagt 1438 (EMA, 2015).
Traditionele Kruidengeneesmiddelen moeten wel, net als Kruidengeneesmiddelen volgens GMP en
Farmacopee bereid worden, omdat het beiden ‘geneesmiddelen’ zijn in de zin van de wet.
Homeopathische geneesmiddelen
Naast het ‘Kruidengeneesmiddel’ en ‘Traditioneel Kruidengeneesmiddel’ worden door de
Geneesmiddelenwet ook homeopathische geneesmiddelen als ‘geneesmiddel’ aangemerkt. Deze
mogen echter in Nederland sinds 2012 geen indicatie meer vermelden op de verpakking. Hierdoor
treedt er de laatste jaren bij steeds meer kruidenproducten een verschuiving op van homeopathische
oertinctuur naar Traditioneel Kruidengeneesmiddel. Bij beiden moet wel op de verpakking vermeldt
worden dat de werkzaamheid niet met modern onderzoek bewezen is.

3.1.2.3 Normen voor (kruiden) geneesmiddelen
Certificates of Suitability to the monographs of the European Pharmacopoeia (CEPs)
Indien een teler zijn oogst verkoopt aan een bedrijf dat er een geneesmiddel van maakt, is deze
oogst een farmaceutische grondstof. In dat geval werkt de teler vaak op contract voor een firma die
farmaceutische grondstoffen (vaak in de vorm van tincturen) verkoopt aan bedrijven die hieruit
geneesmiddelen in consumentenverpakking produceren. De EDQM (European Directorate for the
Quality of Medicines and Healthcare), verstrekt ‘Certificates of Suitability to the monographs of the
European Pharmacopoeia’ (CEPs) aan fabrikanten van farmaceutische grondstoffen. Door middel van
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inspecties ziet de EDQM toe of fabrikanten aan GMP eisen voldoen en of ze volgens het
goedgekeurde CEP dossier produceren. De inspecties worden uitgevoerd door bevoegde inspecteurs
uit de lidstaten en overige landen van de Raad van Europa en door inspecteurs van de EDQM.
Een CEP is vijf jaar geldig. Een CEP kan geschorst of ingetrokken worden door de EDQM onder meer
wanneer de fabrikant inspectie weigert of als de inspecteur van de fabrikant van de grondstof
namens de EDQM constateert dat de handelsvergunninghouder niet voldoet aan GMP vereisten of
CEP vereisten.
Schorsing van een CEP kan ook op verzoek van een fabrikant van een grondstof, als deze tijdelijk niet
in staat is volgens het goedgekeurde CEP dossier te produceren. (CBG, z.d.-c)
Het inkopen van CEP gecertificeerde grondstoffen of gelijkwaardig is één van de basisvoorwaarden
om een kruidenpreparaat als geneesmiddel geregistreerd te krijgen bij het CBG of de EMA.
Good Manufacturing Practice (GMP)
Good Manufacturing Practice of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische,
cosmetische en voedingsmiddelenindustrie.
De EMA (z.d.)stelt op haar site:
‘’Good manufacturing practice (GMP) is that part of quality assurance which ensures that products
are consistently produced and controlled to the quality standards appropriate to their intended use.”
De GMP standaard voor medicijnen voor humaan gebruik is vastgelegd in de Europese richtlijn
2003/94 EC. Bij GMP gaat het er om, dat nauwkeurig is vastgelegd hoe en onder welke
omstandigheden een product gemaakt wordt. Tijdens de productie worden alle grondstoffen,
tussenproducten en eindproduct gecontroleerd en wordt het proces precies bijgehouden op het
zogenaamde bereidingsprotocol. Mocht er achteraf toch iets mis blijken te zijn met een partij
medicijnen, dan is te achterhalen hoe het gemaakt is, wie het getest heeft, waar en welke
grondstoffen er gebruikt zijn, enz.
'Good Manufacturing Practice' voor farmaceutische producten is vooral gericht tegen de risico's die
inherent zijn aan de geneesmiddelenproductie, zoals kruisverontreiniging (verontreiniging van het
ene geneesmiddel met bestanddelen van een ander geneesmiddel) en verwisselingen (vergissingen)
veroorzaakt door foute etiketering en dergelijke.
GMP vereist:
- Helder beschreven, bewezen, betrouwbare fabricageprocessen.
- Regelmatige inspecties van deze processen.
- Tijdens de fabricage wordt geregistreerd of alle stappen juist zijn uitgevoerd.
- Afwijkingen van de instructies worden uitgebreid vastgelegd en onderzocht.
- De complete geschiedenis van elke partij grondstoffen wordt bewaard zodat deze gemakkelijk
nagetrokken kan worden.
- De producten moeten op de juiste wijze opgeslagen en vervoerd.
- Klachten over kwaliteitsproblemen moeten adequaat afgehandeld en onderzocht worden. Zo nodig
worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
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GMP legt een reeks verantwoordelijkheden bij personeel op sleutelposities (‘key personnel’), zoals
het hoofd productie, hoofd kwaliteitsbewaking en geautoriseerde personen. Dit moet ervoor zorgen
dat er geen misverstanden kunnen bestaan over wie voor wát verantwoordelijk is.
In Nederland verstrekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg [IGZ], wanneer deze constateert dat de
richtlijnen worden nageleefd, een GMP-certificaat aan de fabrikant. De IGZ is ook toezichthouder en
voert inspecties uit die zijn gericht op de naleving van de richtsnoeren voor GMP.
In opdracht van de European Medicines Agency (EMA) en het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) worden ook fabrikanten in landen buiten de Europese Unie geïnspecteerd.
(CBG, z.d. -c)
In het geval dat bij een fabrikant afwijkingen van de GMP-kwaliteitseisen worden geconstateerd, kan
het CBG in overleg met de IGZ (plus andere Europese inspectieautoriteiten) of EMA besluiten de
betreffende fabrikant uit de registratiedossiers te verwijderen.

In Nederland bestaat ook een GMP+ (GMPplus) certificaat. Dat kan voor verwarring zorgen omdat
er GMP+ bedrijven zijn die kruidenproducten zowel voor vee als voor mensen maken. GMP+ werd
altijd verstrekt door het Productschap Diervoeders en sinds de opheffing daarvan, door commerciële
bedrijven zoals Lloyds Register Quality Assurance, Kiwa BV en Schouten Certification. De eisen voor
GMP+ zijn veel lager dan de GMP eisen van IGZ/CBG (NVWA, z.d.- d)

3.1.3 GACP-richtlijnen: normen voor telen en verzamelen

Zowel de World Health Organisation [WHO], de EMA als de EHGA (European Herb Growers
Association, ofwel Europam) hebben Good Agricultural Practice en Good Collection Practice
documenten gepubliceerd. GACP staat voor:
-

Guideline on Good Agricultur and Collection Practice for Starting Materials of Herbal Origin
(EMA).
Good Agricultur and Wild Collection Practice of Medicinal and Aromatic (Culinary) plants
(Europam).
Guidelines on Good Agricultur and Collection Practices for Medicinal Plants (WHO).

De GACP richtlijnen zijn bedoeld voor alle productie, de verwerking, verpakking en opslag van
medicinale planten binnen Europa. De richtlijnen zijn samengesteld om de kwaliteit en de veiligheid
van kruiden te bevorderen. Daarnaast willen de richtlijnen er voor zorgen dat er zo min mogelijk
schade ontstaat aan de natuurlijke omgeving door de verbouwing en verzameling van medicinale
planten. De WHO neemt deze GACP richtlijnen grotendeels over en bereidt deze uit met betrekking
tot de belangen van de lokale bevolking van de plaatsen waar de medicinale planten worden
verbouwd, verzameld of bewerkt.
Het zijn richtlijnen, dat wil zeggen dat ze aangeven hoe er het beste gewerkt kan worden om te
komen tot kwalitatief goede en veilige producten. Het zijn dus geen harde eisen die op wettelijke
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wijze afgedwongen kunnen worden. Het is de bedoeling dat producenten vrijwillig deze richtlijnen
opvolgen. Men hoopt dat afnemers met deze richtlijnen in de hand, duidelijke wensen en eisen aan
producenten kenbaar kunnen maken. Er wordt in de GACP en WHO-GACP richtlijnen ook steeds
verwezen naar de wettelijke eisen van de betreffende landen of naar de Europese eisen die er zijn
t.a.v. de productie van medicinale en culinaire planten.
De richtlijnen behelzen zaken m.b.t.:
-

-

Opleiding van personeel, hygiëne voorschriften en beschermende kleding voor personeel.
Voorschriften met betrekking tot de kwaliteit van zaden en pootgoed.
Hygiëne voorschriften en eisen aan de kwaliteit van gebouwen, machines en gereedschap.
Pesticiden gebruik, bemesting, en watervoorziening bij het verbouwen van gewassen.
Het voorkomen van het vermengen met andere gewassen, giftige gewassen etc.
Richtlijnen m.b.t. het oogsten, vervoer, opslag en verwerken van de gewassen.
De documentatie van de herkomst van gewassen (m.b.t. soort, variëteit, familie, soort grond,
gebied, klimaat, hoe het betreffend gebied van herkomst gelegen is, bemesting, pesticiden
gebruik etc. ). De partijen moeten een ‘batch’ krijgen met een nummer, waar aan
gerefereerd wordt in de documenten, zodat producten geïdentificeerd kunnen worden.
Voor het verzamelen van wilde planten: de omgeving moet zo min mogelijk schade
ondervinden. De WHO geeft daarbij ook aandacht aan de belangen van de lokale bevolking.

3.1.4 Regelgeving betreffende de biologische landbouw
Volgens AgriHolland (juli 2013) gaat het bij biologische landbouw om:
De filosofie en de regelgeving met betrekking tot de biologische landbouw, ook wel
ecologische landbouw genoemd, zijn gebaseerd op het behoud van milieu, natuur en
landschap en het welzijn van dieren. De biologische landbouw werkt daarom zonder
chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De producten bevatten geen chemischsynthetische geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen. Ook genetisch
gemodificeerde organismen (ggo's) worden geweerd. In de mineralenbehoefte van het
gewas wordt voorzien door de toepassing van dierlijke mest en andere organische
stoffen en door gebruik te maken van de mogelijkheid van stikstofbinding door
vlinderbloemigen. De natuurlijke kringlopen zijn van groot belang.

3.1.4.1 Normen en kenmerken voor biologische landbouw en de verwerking van biologische
producten

Normen voor biologische landbouw zijn :
 De biologische landbouw werkt zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
 Er worden geen genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) gebruikt.
 De natuurlijke kringlopen zijn van groot belang. In de mineralenbehoefte van het gewas
wordt voorzien door de toepassing van dierlijke mest en andere organische stoffen en door
gebruik te maken van de mogelijkheid van stikstofbinding door vlinderbloemigen.
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Gewasbescherming vindt in de biologische landbouw plaats door de inzet van natuurlijke
vijanden van plaagorganismen, betere resistentie van planten, natuurlijke
gewasbeschermingsmiddelen en mechanische onkruidbestrijding. Ook de gewasopbouw kan
een rol spelen: een open gewas is sneller droog en heeft daarom minder last van schimmels.

Verdere kenmerken van de biologische akkerbouw zijn:
 Een ruime gewassenwisseling, vanwege risicospreiding, het voorkomen van ziekten en
plagen en het in goede conditie houden van de bodem. Vaak zijn vlinderbloemigen in het
teeltplan opgenomen en/of wordt er gebruik gemaakt van groenbemesters. Vruchtwisseling
minimaal 1 op 3, vaak worden 4 tot 7 gewassen in het rotatieschema opgenomen.
 Het gebruik van sterke kwalitatief hoogwaardige ziekte resistente rassen.
 Een beperkte toepassing van enkele biologische gewasbeschermingsmiddelen.


Biologische landbouw is meer arbeidsintensief vanwege het veelal mechanisch/handmatig
bestrijden van onkruid.
(AgriHolland, 2013)

Normen voor de verwerking van biologische producten:


Er worden geen chemische kleur-, geur-, en smaakstoffen gebruikt. De ingrediënten zijn
zoveel mogelijk biologisch (95%). Er is slechts een beperkt aantal additieven van natuurlijke
oorsprong toegestaan.



Bij de productie worden zo min mogelijk proceshulpstoffen gebruikt. Bij de biologische
productie zijn alleen hulpstoffen toegestaan die technologisch onmisbaar zijn. Zo mag
biologische suiker niet gebleekt worden en biologische margarine wordt niet met een
hulpstof gehard.



Producten worden niet doorstraald om ze langer houdbaar te maken.
(Voedingscentrum, z.d.-c)

3.1.4.2

Wettelijk bescherming

‘Biologisch’ is een wettelijk beschermde term. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen
biologisch heten wanneer het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. Als producenten
producten officieel als ‘biologische producten’ met het EKO-keurmerk of het Europees biologisch
keurmerk op de schappen willen zetten, dan moeten zij zich aan de voorschriften, vastgesteld door
de Europese Unie, houden (EC: 34/2007, EC: 889/2008). Deze zijn vastgesteld om de authenticiteit
van biologische landbouwmethoden te waarborgen. Controle vindt plaats door Stichting Skal in
opdracht van het Ministerie van Economische zaken (Skal, z.d.).
In Nederland is er slechts één certificerende instantie, in het buitenland zijn er vaak meerdere
certificerende instanties waar men uit kiezen kan.
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3.1.4.3 Aspecten die biologische landbouw interessant maken voor de CAM c.q.
natuurgeneeskundige therapeut



Biologische landbouwnormen zijn gebaseerd op behoud van milieu, natuur en landschap en
het welzijn van dieren.



Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Hiervan zijn dus ook
geen, of minder resten aanwezig in producten. In een rapport van de ‘American Academy of
Pediatrics’:‘’In terms of health advantages, organic diets have been convincingly
demonstrated to expose consumers to fewer pesticides associated with human disease’’
(Foreman, Silverstein, Committee on Nurition & Council on Environmental health, 2012).



Bij producten die verwerkt worden, wordt geen gebruik gemaakt van chemische kleur-,
geur-, en smaakstoffen. De ingrediënten zijn zoveel mogelijk biologisch. Er is slechts een
beperkt aantal additieven van natuurlijke oorsprong toegestaan. De consument krijgt dus
niet ongemerkt allerlei additieven binnen. Over het overgrote deel van additieven is geen
discussie over de veiligheid, maar bijwerkingen kunnen nooit uitgesloten worden (Food-info,
z.d.). En individueel kunnen personen wel op additieven reageren. Daarbij is niet bekend wat
de dagelijkse inname van velen additieven samen op de lange termijn voor de gezondheid
betekent. Natuurgeneeskundigen gaan liever uit van zo min mogelijk (chemische) additieven.



In sommige biologische producten zijn hogere gehaltes gemeten aan vitamine C, mineralen
en bioactieve stoffen (Voedingscentrum, z.d.- d). Deze bioactieve stoffen zijn juist bij het
gebruik van medicinale planten erg belangrijk. Onderzoekers denken dat het afzien van het
gebruik van insecticiden de planten aanzet tot productie van meer afweerstoffen (zoals
tegen vraatschade, en ook tegen schimmel- en bacteriëninvasies) die voor een deel ook bij
de mens zodanig werken (Remmers en van Kooten, 2014).



Onderzoek van het Louis Bolkinstituut en de Universiteit Wageningen laat zien dat kippen die
alleen maar gevoerd zijn met biologische voeding een robuuster immuunsysteem hebben,
dat niet te snel in actie komt (allergie) maar wel adequaat functioneert bij herstel, nadat ze
opzettelijk ziek zijn gemaakt. Dit in vergelijking met kippen die met gewoon kippenvoer zijn
gevoerd (Huber et al., 2010). Dit suggereert dat biologische producten bij kunnen dragen aan
het beter functioneren van het immuunsysteem.
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3.2 Resultaten van dataverzameling d.m.v. open interviews
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op deelvraag 2:
Hoe definiëren biologische kruidentelers c.q. kruidenverzamelaars de kwaliteit van hun (teelt)
product? En hoe verhouden zij zich tot de wettelijke- en farmacopee-eisen, indien zij daar mee
bekend zijn?
Er wordt eerst een beschrijving gegeven van de onderzoeksgroep.

3.2.1 Beschrijving onderzoeksgroep
3.2.1.1 Certificering
Er zijn zeven open interviews gehouden met telers die op biologische wijze kruiden telen.
Twee van deze telers, telen in het kader van een kruiden/ of herboristenopleiding. De kruiden die zij
telen en de producten die zij daar van maken met studenten, worden gebruikt door hun studenten
en zij verkopen producten niet, of nauwelijks. Daarom zijn deze telers niet biologisch gecertificeerd.
Een teler werkt ook geheel biologisch en koopt zo nodig, alleen biologisch in, maar vindt het Ekokeurmerk te duur om zich daadwerkelijk te certificeren. Een andere teler werkt ook biologisch, koopt
vaak biologisch in, maar als producten van verder moeten komen koopt deze teler liever van
dichterbij niet-biologisch in. Ook deze teler is niet SKAL gecertificeerd.
Twee telers hebben het SKAL keurmerk voor biologisch.
Eén teler heeft het SKAL keurmerk voor biologisch en het Demeter keurmerk.

Certificaat

Aantal telers

Eko-keurmerk

3

Demeter keurmerk

1

Niet biologisch gecertificeerd

4

Tabel 1.

In het vervolg wordt met ‘biologische telers’ gedoeld op al deze zeven telers. Zij telen alle zeven op
kleinschalig en biologische wijze.
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De oppervlakte die de telers tot hun beschikking hebben om kruiden te telen varieert van ca. 330m 2
(instructietuin) tot 20.000 m2 (zie tabel 2).

Oppervlakte tuin

Aantal telers

10.000- 20.000 m2
330- 2000 m2

3
4

Tabel 2.

3.2.1.2 Voor verkoop of voor opleidingsdoeleinden

De meeste telers telen voor de verkoop via natuurwinkels, internet, markten, aan huis, of aan
restaurants of theehuizen. Twee telers telen in het kader van het verzorgen van een kruiden- of
herboristenopleiding. Een aantal telers geeft ook korte cursussen en/ of workshops om het publiek
bekend te maken met kruiden en hun mogelijkheden. Daarnaast hebben twee telers een tuin die op
vaste tijden open is gesteld voor het publiek en geven daar op aanvraag rondleidingen (tabel 3).

Activiteit

Aantal telers

Verkoop

5

Workshops/ korte
cursussen

4

Bezoektuin

2

Opleiding

2

Tabel 3.

3.2.2 Resultaten

De resultaten van het onderzoek naar wat telers onder kwaliteit verstaan en wat zij belangrijk vinden
om die kwaliteit te verkrijgen zijn in een model in beeld gebracht in het diagram op de volgende
bladzijde. De factoren die volgens de telers van invloed zijn op, of noodzakelijk zijn voor kwaliteit, zijn
weergegeven in centrale thema’s. Deze thema’s staan met elkaar in verbinding en hangen onderling
samen. Telers geven aan dat kwaliteit een veelzijdig begrip is. Hierbij onderscheiden zij twee
hoofdthema’s: ‘’kwaliteit verkrijgen’’ en ‘’kwaliteit bemerken’’.
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Beleving van kwaliteit
Diagram Telers over kwaliteit

Kwaliteit is veelzijdig begrip
Kwaliteit bemerken

Kwaliteit verkrijgen

Teelt
Organoleptisch
Oorspronkelijke plant
in zijn natuurlijke
omgeving

Gezonde en
‘’stralende’’ plant
Geur

Smaak

Geen
chemicaliën

Diversiteit
in planten
en dieren

Natuurlijke
groei

Bodemleven
belangrijk

Biologisch

Wanneer
mogelijk
wisselteelt

Bemesting
aanpassen aan
behoefte plant

Kleur

Minder van nodig

Oogsten
Droog
Droog weer
weer

Optimum van de
plant

Kennis en
ervaring

Goed observeren

Tijdstip op de
dag

Juiste temperatuur
Drogen
Juiste snelheid

Bewaren

Droog
Niet te koud
Buiten direct licht
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3.2.2.1 Kwaliteit verkrijgen
Telen
Telers geven aan als uitgangspunt een zo oorspronkelijk mogelijke plant te willen, een die zoveel
mogelijk op zijn wilde soortgenoot lijkt. Daarom moet deze plant in een natuurlijke omgeving staan.
De planten moeten gezond zijn en er krachtig uitzien. Verschillende keren vertelden telers dat de
planten als het ware moeten stralen.
Telers zijn terughoudend met water geven, omdat (te veel) water geven de planten ‘’misvormt’’, zij
ontwikkelen geen goed wortelstelsel. Veel telers geven alleen, zo nodig, aan het begin van het
seizoen water na inzaaien, of bij jonge aanplant.
In een natuurlijke omgeving horen geen chemicaliën, zoals kunstmest. Kunstmest jaagt de groei van
de plant op en de telers willen dat juist niet; zij willen een natuurlijke groei, deze is noodzakelijk voor
kwaliteit. Ook chemicaliën als pesticiden verstoren de plant en stroken niet met het idee van de
telers van een kwalitatief goed product. Stoffen uit kunstmest en pesticiden komen ook in de plant
terecht en daarmee in de mens. Sommige telers geven expliciet aan dit onverenigbaar te vinden, juist
ook bij een product dat de gezondheid van mensen zou moeten bevorderen.
Daarbij zorgen bestrijdingsmiddelen voor een onnatuurlijke omgeving van de plant, zodat deze zich
niet meer hoeft te verdedigen tegen verschillende organismen en daardoor ook (belangrijke)
inhoudsstoffen mist.
Een natuurlijke omgeving is wat bodem betreft vaak het liefst (een gemengde) zandbodem volgens
veel telers omdat deze zo nodig verbeterd kan worden en veel kruiden van nature op armere grond
voor komen. Ook de zon/schaduwligging moet passen bij de natuurlijke omgeving van de
betreffende planten.
De telers geven aan dat het bodemleven heel belangrijk is en er daarom goed voor gezorgd moet
worden. Zij geven daarom vaak lang doorgecomposteerde compost of mest. Kunstmest en
chemische bestrijdingsmiddelen verstoren ook het bodemleven.
Belangrijk is, geven de telers aan dat bemesting aangepast wordt aan de behoefte van de plant. Deze
behoefte verschilt per soort. ‘’Wat uit de grond wordt gehaald moet er ook weer aangevuld worden’’
is vaak gezegd.
Diversiteit in planten en dieren is belangrijk volgens de telers. Dit zorgt voor een natuurlijke omgeving
waar ziektes en plagen geen kans krijgen en daarmee ook voor gezonde planten. Ook waar mogelijk
wisselteelt voorkomt ziektes. Wel geven veel telers aan dat bij kruiden minder vaak wisselteelt nodig
is dan bij groenten.
Biologisch telen hangt samen met en draagt eigenlijk zorg voor bovenstaande punten, het is hier
onlosmakelijk mee verbonden. Ook hangen de thema’s onderling (nauw) samen. Een goed
bodemleven zorgt er bijv. voor dat planten voedingstoffen beter op kunnen nemen en zorgt ook voor
gezondere planten, hiervoor is weer nodig dat de bodem aangevuld wordt en dat er geen chemische
bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt wordt, etc.
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Oogsten
Het moment van oogsten is belangrijk en kan een enorm verschil maken voor de kwaliteit. Het moet
droog weer zijn én planten hebben een optimum. Telers vertellen verschillende dingen over dit
optimum. ‘’Planten moeten op hun best zijn, dat kun je zien, ruiken en proeven’’. ‘’De planten
moeten geoogst worden net voor het moment dat ze op hun mooist zijn, omdat de groei nog
doorgaat tijdens het drogen’’, ‘’Planten hebben een optimum en om dat optimum te kennen is
ervaring met de planten nodig’’. Het optimum verschilt per plant en plantendeel en hangt ook af van
het gebruik.
Van sommige planten kan het hele seizoen door geoogst worden en van anderen moeten binnen één
of twee dagen geoogst worden. De planten moeten daarom nauwlettend in de gaten gehouden
worden. Telers vertellen dat het daarom belangrijk is om de planten constant te blijven observeren.
Hoe lang het droog moet zijn hangt ook af van het seizoen, maar minimaal een dag.
Ook het tijdstip op de dag om te oogsten varieert per plantendeel en soms per plant. Bijvoorbeeld
Citroenmelisse met veel (vluchtige) etherische olie moet al in de vroege ochtend geoogst worden,
omdat als eenmaal de volle zon op de planten schijnt veel van de etherische olie vervlogen is. Kennis
wanneer welke planten (delen) te oogsten komt aanvankelijk vaak wel uit handboeken, maar telers
handelen naarmate ze meer ervaring hebben vooral op grond van hun ervaring met de planten, en
hun observatie daarvan.
Het weer is bij zaaien en oogsten van doorslaggevend belang. De maanstand is wel van invloed
vertellen de telers, maar in de praktijk erg onpraktisch om mee te werken. Het weer is veel
belangrijker en omdat we in een grillig klimaat leven moet er gezaaid of geoogst worden als het weer
het toelaat.
Voorzichtig oogsten wordt ook genoemd, niet te veel ‘’op elkaar gooien’’ omdat planten dan kneuzen
en inhoudsstoffen verloren gaan.
Drogen
Op één teler na drogen telers zelf hun producten. De manier van drogen is ook erg belangrijk volgens
de telers voor de kwaliteit van het eindproduct. Temperatuur en juiste snelheid zijn van belang. Dit is
ook een proces wat goed in de gaten gehouden moet worden. Temperatuur en snelheid kunnen
variëren per plant en per plantendeel. Vooral niet te heet, omdat hiermee ook inhoudsstoffen
verloren gaan. Sommige telers geven aan dat het proces van drogen ‘’snel’’ moet gaan, andere geven
juist aan dat het ‘’de tijd moet krijgen’’, juist niet te snel.
Tincturen
De meeste telers produceren vooral, of alleen maar gedroogde kruiden, maar wanneer zij (een klein
beetje) tincturen maken dan vinden zij tinctuur gemaakt van verse kruiden beter dan van gedroogde
kruiden, dit geldt ook voor oliën en crèmes. (Sommige telers gebruiken de tinctuur voor het maken
van crèmes). Door eerst de tussenstap van het drogen te doen, gaat er volgens de telers namelijk
toch wat van de inhoudsstoffen verloren. Een tinctuur van de verse plant is ‘’completer’’. Omdat de
productie van tincturen maar een heel klein gedeelte beslaat is dit buiten het diagram gehouden.
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Bewaren
Ook de manier van bewaren is belangrijk om een goede kwaliteit te handhaven. Bewaren moet in
een droge omgeving gebeuren, buiten direct licht en op goede temperatuur. Vooral niet te koud,
maar ook bij te hoge temperaturen loopt de kwaliteit terug.

Verzamelen
Twee telers verzamelen ook, een andere teler deed dat met studenten. Daarbij wordt verzameld in
een natuurgebied. Een van de verzamelende telers verzamelde ook in een eendenkooi, omdat de
teler weet dat het daar schoon is en er geen honden komen.
Een van de telers die verzamelt heeft uitgebreid met gemeente en provincie overleg gehad om
toestemming te krijgen én om zich er van te vergewissen dat de terreinen waar de teler verzamelt
absoluut niet verontreinigd zijn. Deze teler vertelde ook nooit te veel van één plek te nemen zodat
planten zich weer goed kunnen herstellen.
Aan de verzamelaars is ook gevraagd of zij denken dat wilde planten, wat geneeskracht betreft, van
betere kwaliteit zijn. Twee telers/verzamelaars antwoorden dat dat niet zo was, misschien wel een
andere kwaliteit, maar niet beter. Een teler/ verzamelaar gaf aan dat dit waarschijnlijk wel zo was
omdat wilde planten gevarieerder groeien.
Verzamelen werd door de minderheid gedaan en is daarom buiten het diagram gelaten.

3.2.2.2

Kwaliteit bemerken

De zintuigen zijn zeer belangrijk om kwaliteit te bemerken en te beoordelen, aldus de telers. Kruiden
worden organoleptisch beoordeeld. Reuk noemen alle telers belangrijk. Een paar telers noemen
‘’proeven’’ als eerste. Andere telers willen niet alles proeven en gaan op de geur en de kleur af. De
smaak hangt samen met de geur en kleur aldus veel telers. Sommige telers vonden de kleur van bijv.
sommige bloemen in gedroogde kruiden niet altijd doorslaggevend voor de kwaliteit, deze konden
best wat minder van kleur geworden zijn en toch nog een goede kwaliteit hebben.
Ook de kleur van de thee is belangrijk volgens een aantal telers. Van kruiden die goed geuren,
smaken en een goede kleur hebben heb je ook minder nodig voor de bereiding van thee of voor oliën
of crèmes, ook dit laatste is een kenmerk van kwaliteit volgens de telers.
Bij het bemerken van kwaliteit hoort ook de identificatie van de plant, het op naam brengen van de
plant aldus een van de telers, ook dit geschiedt d.m.v. het gebruik van de zintuigen; kijken, ruiken,
ook voelen en evt. proeven.
Soms kopen telers in omdat zij te weinig productie hebben of omdat het een kruid betreft dat niet op
hun terrein, of in ons klimaat groeit.
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Ook kruiden die ingekocht worden, worden op deze manier beoordeeld. Verschillende telers
vertelden dat sommige ingekochte waren niet voldeden aan hun eisen. Deze kruiden gebruikten zij
dan niet voor hun producten. (‘’Die gaan bij mij gelijk op de composthoop’’, aldus één van de telers.)
Een teler die levert aan natuurvoedingswinkels zegt dat bij ingekochte waren niet alleen certificaten
moeten zitten, dat de kruiden biologisch of biologisch-dynamisch geteeld zijn, maar ook uitslagen
van laboratorium testen op bacteriën, zware metalen en resten van bestrijdingsmiddelen. En het
liefst ook metingsuitslagen van gehaltes van sommige plantinhoudsstoffen zoals etherische oliën.

3.2.2.3 Biologische telers en de wettelijke regelingen
De Warenwet en het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten
Bijna alle telers hebben wel bezoek gehad van controleurs van de NVWA op de Warenwet. De
regelmaat van dit bezoek hangt af van de omvang van het bedrijf en hoe lang het bedrijf bestaat
(bedrijven die nog niet heel lang bestaan hebben vaak nog geen bezoek gehad).
Telers vertellen dat ze het in het begin vaak moeite hadden om aan alle eisen te voldoen. Dit komt
ook doordat het voor hen vaak niet duidelijk is waar zij precies aan moeten voldoen. Sommige telers
vertellen dat de ambtenaren van de NVWA wel behulpzaam zijn; dat zij telers informatie geven waar
te zoeken en te lezen om te weten wat precies de eisen zijn. Meestal krijgen de telers ook de tijd een
en ander aan te passen en wordt er niet gelijk bekeurd, wanneer er (nog) niet geheel voldaan is aan
de eisen.
Wanneer telers eenmaal gewend zijn aan de eisen en een en ander hebben aangepast vinden ze het
over het algemeen ‘’heel normale eisen’’, en ‘’goed dat er op gelet wordt’’.
Twee telers noemen hygiëne ook uitdrukkelijk een onderdeel van kwaliteit.
Een teler die in het kader van een kruidenopleidingsinstituut teelt, weet weinig van de
Warenwettelijke eisen m.b.t. de verwerking en het bewaren van kruiden omdat deze teler geen
kruiden verkoopt. Deze teler verzorgt de lessen op een nevenvestiging van het instituut waarvoor zij
les geeft en is niet belast met de verwerking van producten.
De andere teler die ook in het kader van een opleidingsinstituut teelt weet juist heel veel van deze
regelingen en HACCP omdat deze regelingen en de uitvoering daarvan een belangrijk onderdeel
vormen van de opleiding die hij verzorgt.
Alle telers die producten verwerken (en verkopen) hebben een aparte ruimte om dit te doen en om
producten te bewaren. (Een teler die anderhalf jaar geleden is begonnen met de verkoop van
producten is tijdens het onderzoek bezig met de inrichting van zo’n ruimte). Deze aparte ruimtes
mogen vaak niet betreden worden zonder de juiste hygiëne maatregelen te hebben getroffen
(speciale kledij, schoenen etc.)
Sommige telers hebben op hun opleiding les gehad over HACCP of hebben een
bedrijfsveiligheidsplan. Een teler die een gehele lijn met kruidenproducten verzorgt voor
natuurvoedingswinkels vertelt ‘’natuurlijk HACCP’’ te hebben.
Toch vertellen telers die nog niet, of nog niet vaak bezoek hebben gehad van de NVWA, dat ze niet
helemaal zeker weten of ze het wel helemaal goed doen.
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Volgens een teler zijn deze regelingen op zich goed maar kunnen zij wel tot ‘’schijnzekerheden’’
leiden omdat mensen zelf niet meer opletten of iets goed is of juist niet. Spullen die onder de regels
vallen hoeven niet per definitie ‘’goed’’ te zijn.
Soms vragen telers zich af of de regelingen wel altijd zo logisch zijn, of dat betrokken ambtenaren wel
genoeg verstand hebben van de materie.
Ook de lijsten van verboden kruiden of gehaltes aan stoffen die in kruiden mogen zitten worden niet
altijd logisch gevonden. Het gehalte aan pyrrolizidine alkaloïden bijvoorbeeld dat kruiden mogen
bevatten is erg laag en andere producten (bijvoorbeeld honing) die we gewoon consumeren
bevatten net zoveel of meer van deze alkaloïden.
Kruiden die verboden zijn voor worden door geen van de telers verwerkt of verkocht. Kruiden die
tegenwoordig alleen nog uitwendig gebruikt mogen worden (bijv. Smeerwortel), worden ook alleen
nog verwerkt voor uitwendige toepassingen door de telers.

Claims
Het verbod op medische claims (Warenwet en Geneesmiddelenwet) en de restricties bij
gezondheidsclaims (Warenwet en Europese regelgeving) maken het soms wel heel moeilijk om
producten naar buiten toe te presenteren, vertellen sommige telers. Sommige pakken dan de
‘indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen’ (die op de website van de Keuringsraad staat), erbij om te
kijken wat wel en niet mag, of maken zelf een ‘’fantasienaam’’. Nu staat de beoordeling van
gezondheidsclaims van kruiden nog ‘on hold’ bij de EFSA maar sommige telers maken zich zorgen
over de toekomst, wanneer er waarschijnlijk nog minder mag.
Een teler die teelt en verwerkt in het kader van een kruidenopleidingsinstituut, vertelt dat de
studenten op deze opleiding ook les krijgen in wat wel en niet kan en mag m.b.t. gezondheidsclaims.

Europese Farmacopee
De bekendheid met de Europese Farmacopee is niet algemeen onder de telers. Een teler was hier
wel bekend mee omdat deze teler in het verleden ook geteeld heeft voor grotere bedrijven en
daarvoor aan de Farmacopee-eisen moest voldoen. Deze teler vertelde ook dat bij kwaliteit ‘’de
objectieve criteria zoals wettelijke criteria, DAB (Deutsches Arzneibuch) natuurlijk belangrijk zijn voor
kwaliteit en de normen voor gehaltes van inhoudsstoffen ook wel belangrijk zijn’. ‘’Wanneer er bijv.
gevraagd wordt hoeveel etherische olie er in kruiden moet zitten, dan zijn dat de normen’’ (DAB),
aldus deze teler. De teler van dit bedrijf vertelt ook dat in zijn bedrijf regelmatig monsters van
producten worden getest op bacteriën en andere verontreinigingen als zware metalen.
Maar voor deze teler gold ook dat voor hem als teler een natuurlijke plant in een natuurlijke
omgeving vooral belangrijk was om kwaliteit te verkrijgen (zie paragraaf ‘kwaliteit verkrijgen’).
Andere telers laten geen monsters testen. Testen is duur geven zij aan en zij telen (of verzamelen) in
een schone omgeving en zien wat dat betreft ook geen probleem. Een aantal telers heeft wel de
grond laten testen of het grondwater om uit te sluiten dat grond of grondwater verontreinigd zijn.
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Een teler geeft aan wel nieuwsgierig te zijn naar de inhoudsstoffen van de planten die zij teelt en dat
dit leuk zou zijn om eens te laten testen in het kader van eventueel onderzoek. De teelt van kruiden
levert financieel te weinig op om zelf uitgebreid te laten testen.
Niet alle telers weten meteen wat er wordt bedoeld met de term (Europese) Farmacopee maar na
enige verduidelijking door de onderzoeker, weten ze dat wel in grote lijnen.
Telers werken niet met de Farmacopee (behalve dat eerder genoemde teler de normen uit de
Farmacopee voor sommige inhoudsstoffen als referentiewaarden gebruikt en zijn producten laat
testen op verontreinigingen).
Hier voor geven ze als voornaamste redenen aan:
-

Het gaat niet om specifieke inhoudsstoffen maar om het geheel van de plant (en zijn
inhoudsstoffen).
Een paar telers zeggen hier over ook: ‘’ door goed voor de plant en het hele proces van
verwerking te zorgen heb je ook goede inhoudsstoffen’’.

-

Door te gaan standaardiseren op inhoudsstoffen bij extracten van kruiden, trek je de
harmonie (van inhoudsstoffen) uit zijn verband.

-

Kruiden zijn een natuurproduct en daarmee variëren de inhoudsstoffen per jaar, afhankelijk
van hoe de seizoenen zijn geweest.

-

Als je dan een standaard wilt voor bepaalde inhoudsstoffen, hoe zou je dat dan voor elkaar
krijgen? Of je moet met de planten in de weer gaan (en heb je geen natuurlijke plant meer),
of je moet gaan bijmengen bij het eindproduct. Beide opties doen juist af aan de kwaliteit
vinden de telers, omdat de hele plant uitgangspunt is.

-

Een teler merkt ook op dat standaardiseren van inhoudsstoffen leidt tot schijnzekerheid,
omdat verschillende mensen, op verschillende tijdstippen verschillend zullen reageren op
een vaststaande hoeveelheid van een inhoudsstof.

GACCP
Naar de GACCP regelingen is niet gevraagd in de interviews en zijn ook niet spontaan genoemd door
de deelnemende telers. Deze regelingen worden echter deels door wettelijke regelingen gedekt
(Warenwet, Geneesmiddelenwet), deels door regels m.b.t. biologische landbouw.
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Hoofdstuk 4 Conclusie, discussie en
aanbevelingen
Aanleiding voor dit onderzoek was de oriëntatie van het instituut IEZ op de mogelijkheden voor eigen
teelt en verkoop van fytotherapeutische producten. Hierdoor rees de vraag wat de kwaliteit bepaalt
van ambachtelijk gemaakte kruidenproducten.
Waar het in dit onderzoek om ging, was te achterhalen wat telers verstaan onder kwaliteit, wat
daarvoor volgens hen nodig is en wat zij daarbij belangrijk vinden. Het doel van het onderzoek is om
het IEZ te informeren over de subjectieve kwaliteitsbeleving van kruidentelers en een overzicht te
geven van wettelijke kwaliteitscriteria voor kruidenpreparaten. Daarnaast is het doel van het
onderzoek om te bekijken of telers op de hoogte zijn van de wettelijke en de farmacopee eisen c.q.
normen en hoe dit zich verhoudt met hun opvattingen van kwaliteit.
De centrale vraagstelling van dit onderzoek was:
Hoe definiëren zelfstandig werkende biologische kruidentelers c.q. kruidenverzamelaars, de kwaliteit
van hun (teelt)product; en hoe verhoudt zich dit tot de farmacopee en de (Waren)wettelijke eisen?

4.1 Conclusie
Kwaliteit verkrijgen draait volgens de geïnterviewde telers om het hele proces van zorgen voor een
goede bodemgesteldheid, de wijze van telen, het tijdstip en de manier van oogsten, de verwerking
van de kruiden en de manier van bewaren.
Kwaliteit is te herkennen en te beoordelen volgens de telers aan geur, smaak en aan kleur.
De telers van dit onderzoek telen z.g wellnessproducten, dat wil zeggen producten die onder de
Warenwet vallen. De Warenwettelijke eisen zijn veiligheidseisen en gaan over wat er niet in
kruiden(producten) mag zitten. In deze zin scheppen deze regels alleen randvoorwaarden, ze
omschrijven of bevorderen geen kwaliteit in de zin die de telers bedoelen.
De Farmacopee behelst, naast identificatietests, normen voor microbiële en toxische verontreinigen
en normen voor de zuiverheid van het kruidenproduct, ook normen voor gehaltes aan
inhoudsstoffen.
Uitgangspunt is voor de telers een oorspronkelijke plant in zijn natuurlijke omgeving. De teler past de
omstandigheden zoveel mogelijk aan de natuurlijke behoeften van de plant aan.
Kwaliteit is, wat het teeltproces betreft, voor de telers het vanzelfsprekende gevolg van een plant die
zich op een natuurlijke wijze heeft kunnen ontwikkelen, op de manier die bij de betreffende soort
hoort en daardoor zoveel mogelijk zijn natuurlijke eigenschappen heeft. Goed zorgen voor dit hele
proces zorgt ervoor dat het met de inhoudsstoffen ook goed zal zitten, vinden de telers. Hier drukt
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zich de kwaliteit in uit. Inhoudsstoffengehaltes kunnen referentiewaarden zijn maar inhoudsstoffeneisen kunnen juist ook aan kwaliteit af doen, omdat het uitnodigt tot ‘knoeien’ met planten,
waardoor het product geen natuurlijke plantenproduct meer is. Zo wordt bijvoorbeeld het achteraf
bijmengen van één of enkele inhoudsstoffen gezien als een stap naar een ongebalanceerd extract. De
telers hoeven overigens niet aan de Europese Farmacopee eisen te voldoen, omdat zij geen
farmaceutische grondstoffen produceren.
De voor dit onderzoek bezochte telers respecteren de op veiligheid en hygiëne gerichte eisen van de
Warenwet, maar op zich geven deze eisen hun geen ondersteuning bij het streven naar de door hen
gewenste optimale kwaliteit. Ook de Farmacopee-richtlijnen geven voor de telers geen goede
handvaten voor de kwaliteitsborging van de door hen geproduceerde wellnessproducten.

4.2 Discussie

4.2.1 Kanttekeningen bij het onderzoek
4.2.1.1

Grootte van de groep

Voor dit onderzoek zijn zeven telers geïnterviewd. Enerzijds is de keuze voor dit (beperkte) aantal
gemaakt in verband met de beschikbare tijd die voorhanden is voor een bachelor scriptie. Bij
kwalitatief onderzoek gaat het er anderzijds niet om, om causale verbanden, gestaafd door cijfers te
vinden. Het is verkennend onderzoek, dat dient om te onderzoeken wat er leeft bij de doelgroep. Het
is dus theorie- vormend en niet theorie- toetsend van aard (Verhoeven, 2011, Netwerk Kwalitatief
Onderzoek AMC-UVA, 2002). Zoals bij de Gefundeerde Theorie benadering hoort, werd er
onderzocht tot er verzadiging van begrippen plaats vond. (Dat wil zeggen dat thema’s steeds weer
terug komen en men geen hele nieuwe dingen meer vindt.) Daarbij is de populatie van zelfstandige
telers die medicinale kruiden telen in Nederland, om zelf te verwerken en te verkopen of om voor
opleidingsdoeleinden gebruiken, op redelijke schaal (vanaf 300 m 2 in dit onderzoek) niet heel groot.
Er zijn circa 80 leden van het Herboristengilde; bij de NVF zijn daarbuiten nog een 15-tal telers
bekend; maar het merendeel van deze bedrijven valt niet in de doelgroep. Ook via internet werden
niet meer bedrijven gevonden. De doelgroep zal in de orde van grootte liggen van maximaal vijftig
bedrijven in Nederland, en er is dus met meer dan 10% samen gewerkt voor dit onderzoek.

4.2.1.2

Keuzes

Bij kwalitatief onderzoek staat de beleving van de onderzochte groep centraal. Het is een open en
flexibele benadering. Zodat mee ‘bewogen’ kan worden met wat de mensen uit de onderzochte
groep naar voren brengen. Dit is een cyclisch gebeuren. In dit onderzoek is de hoofdvraag steeds
hetzelfde gebleven, maar de zg. ‘restvragen’ zijn zo nodig aangepast. Hierdoor moesten er keuzes
gemaakt worden door de onderzoeker.
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Er is begonnen met een lijst van restvragen die gesteld konden worden, nadat de betreffende teler
eerst helemaal zelf aan het woord was gelaten over het thema kwaliteit. Deze lijst is tussentijds
aangepast aan de hand van wat telers zelf naar voren brachten over kwaliteit, of als bleek dat
betreffende thema van een restvraag helemaal niet speelde bij telers.
Hierbij zijn steeds keuzemomenten geweest voor de onderzoeker.
Ook in het proces van de verschillende stappen van coderen en het vinden van thema’s, zijn keuzes
gemaakt, waarbij de onderzoekster getracht heeft steeds zo dicht mogelijk te blijven bij wat zij dacht
dat de telers bedoelde. Hierdoor is dit soort onderzoek (kwalitatief onderzoek) interpretatief van
aard.
Om te ‘checken’ of dit proces adequaat is verlopen, om als het ware te vragen, ‘’heb ik jullie goed
begrepen’’ zijn na de analyse van de interviews de resultaten toegestuurd aan de telers die
meededen aan het onderzoek. De telers konden hierop reageren, aan of opmerkingen maken en nog
evt. toevoegingen doen (proces van ‘member checking’). De meeste telers reageerden hierop. Aan
twee telers is er nog een mail gestuurd om te kijken of de telers de resultaten hadden ontvangen en
gewoon geen behoefte hadden om te reageren, of dat zij misschien de resultaten niet ontvangen
hadden.
Uiteindelijk hebben alle telers gereageerd. Op basis hiervan zijn er nog drie opmerkingen aan de
resultaten toegevoegd.
Het ging er in dit onderzoek om, om hoofdthema’s te vinden. Elke teler werkt ook weer op zijn eigen
unieke manier en dit is misschien ook wel een kenmerk van ambachtelijkheid.

4.2.2 Opmerkingen bij de resultaten
4.2.2.1 Verschillen in opvattingen over kwaliteit tussen de telers en de wettelijke eisen
Meest opvallende verschil tussen opvattingen van de telers over kwaliteit en de wettelijke kwaliteitseisen is dat de vraag aan de telers over kwaliteit beantwoord wordt in termen van
teeltomstandigheden (en verwerkingswijze), terwijl de kwaliteitseisen van de Warenwet gaan over
wat kruidenpreparaten niet mogen bevatten aan toxische stoffen (PAK’s, residuen
gewasbescherming, zware metalen, en bepaalde plantensoorten of (limieten aan) ongewenste
inhoudsstoffen hiervan.
In deze zin zijn de Warenwettelijke eisen, negatieve eisen. Telers merken daar over op, dat als iets
aan de Warenwet voldoet het nog geen kwalitatief goed product hoeft te zijn.
De telers hebben geen inhoudelijke bezwaren tegen de meeste van deze eisen en vinden ze vaak ook
‘’logisch’’, zeker als het om eisen van hygiëne gaat.
Meer moeite hebben de telers soms met de (eveneens door de NVWA te handhaven) eisen ten
aanzien van claims bij verkoop aan consumenten.
De Europese Farmacopee heeft naast eisen met betrekking tot wat kruidenpreparaten niet mogen
bevatten (eveneens zijn dat normen betreffende PAK’s, residuen, en limieten voor ongewenste
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inhoudsstoffen, en zware metalen), als belangrijkste kwaliteitskenmerk een minimumgehalte aan
bepaalde inhoudsstoffen in kruiden(preparaten). Dit lijkt op eerste gezicht logisch, omdat als dit
zoiets als belangrijke werkzame stoffen betreft, behulpzaam kan zijn om onder- of overdosering te
voorkomen. Maar er zitten ook nadelen aan, waarvan de uitnodiging om het preparaat te mengen
met geïsoleerde (of wellicht zelfs gesynthetiseerde) inhoudsstoffen een van de belangrijkste is. Dit
heet standaardisering (Vlietinck, Pieters & Apers, 2009), maar dit kan gemakkelijk leiden tot
kwalitatief slechte preparaten die mank gaan aan veel belangrijke begeleidende stoffen waardoor ze
bijvoorbeeld onverwacht sterk aangrijpen op bepaalde receptoren of onverwachte bijwerkingen
kunnen hebben, die het natuurlijke product niet heeft.
Standaardiseren van preparaten kan ook gemakkelijk leiden tot het ''stretchen'' van preparaten
(tincturen aanlengen met water en/ of alcohol, maar dan toch zorgen dat de belangrijkste
markerstof(fen) wel aanwezig is/zijn). Dit komt men name bij Warenwetproducten veel voor (Van
Asseldonk, 2015-a). Op die manier worden preparaten verkregen die minder goed werken bij
klachten waarbij het betreffende kruid voor zijn effect niet voor 100% afhankelijk is van de
markerstof, wat voor veel traditionele indicaties kan gelden.
Zo'n inhoudsstof is namelijk belangrijk omdat die uit een bioassay als belangrijk naar voren komt,
maar dat hoeft niet te betekenen dat die dan ook voor de praktijk met die plant het enige belangrijke
is. Vaak kent de klinische praktijk met deze planten een breed scala aan toepassingen, en verwijst het
assay slechts naar één daarvan. Als men in deze zin toch een meer constante kwaliteit wil, dan is
normering een betere zaak. Daarbij verkrijgt men de constante hoeveelheid markerstof door diverse
batches te mengen en niet door toevoegingen te doen.
Er zijn andere belangrijke farmacopees met een andere systematiek om kwaliteit te borgen,
bijvoorbeeld de Chinese Farmacopee (Wang & Franz, 2015). Hierin wordt niet over standaardisering
gesproken maar veel meer over zaken betreffende de teelt, zoals de streek van herkomst en het
tijdstip van oogsten; daarnaast zijn er veel meer specificaties betreffende traditionele
bereidingsmethoden.
Bij de identificatie van kruiden geeft de EP macroscopische botanisch-morfologische en
microscopische botanische kenmerken van het poeder en een overzicht van dunnelaag
chromotografie (TLC) en High-performance liquid chromatography (HPLC) resultaten. De Chinese
Farmacopee (Ch.P.) bespreekt dit ook, maar bovendien ook geur en smaak. Deze manier van
kwaliteitsborging/bewaking/verwerving van de Ch. P. sluit meer aan bij wat de onderzochte telers
vertellen over het verwerven en beoordelen van kwaliteit.
Daarbij zorgt de weg naar steeds meer eisen ten aanzien van de inhoudsstoffen en de daarbij
horende testen ervoor dat de markt alleen over blijft voor de grote spelers. Hierover zegt Edwin
Lipperts (Natuur Apotheek) in een Interview in het NTVF (Van Asseldonk, 2015-b):
Dit is wel een weg waar we nu met ons allen opzitten, die leidt tot steeds duurdere wensen die
alleen nog maar door de hele grote spelers kunnen worden vervuld. Instanties als de NVWA
(Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) worden steeds veeleisender en kampen daarbij zelf vaak
met weinig expertise. Je moet in die gevallen goed in de gaten houden of het niet teveel doorslaat
naar lege regels die schijnveiligheid geven.
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Gezien wat hier boven staat over de minimum inhoudsstoffen eisen van de EP kan veel en duur
testen niet alleen leiden tot een schijn veiligheid maar ook tot ‘’schijn-kwaliteit’’.
Vlietinck, Pieters & Apers, farmacognosten van de universiteit van Antwerpen, merken in hun artikel
‘’Legal Requirements for the Quality of Herbal Substances and Herbal Preparations for the
Manufacturing of Herbal Medicinal Products in the European Union’’ (2009) over deze kwestie in de
conclusie van hun artikel in Planta Medica op:
‘’Quality of herbal medicinal products applies from the field (herbal substance)
through the manufacture of the active substance (herbal preparation) and to the finished
product [(T)HMP]. Consequently, quality is inherent to the product and not just tested into
it.’’
(De kwaliteits-borging loopt vanaf het teeltveld (HS) via de bereiding van de actieve grondstof (HP)
naar het eindproduct dat een (T)HMP is. De kwaliteit is inherent aan het product en kan er niet
achteraf ‘in getest’ worden! (Vertaling van van Asseldonk, 2015 in NTvF 28,3 )
Dit wil niet zeggen dat kruiden die aan de Europese Farmacopee eisen voldoen geen kwaliteit zouden
hebben, maar dit is ‘Farmacopee kwaliteit’, d.w.z. het voldoet aan de standaarden van de (Europese)
Farmacopee.
Kwaliteit waarover de telers in dit onderzoek het hebben kan best (deels) overlappen met deze
kwaliteit, maar zij beoordelen kwaliteit op een andere manier.

4.2.2.2 Regelgeving en veiligheid
Veiligheid van kruidenpreparaten is al jaren een belangrijk onderwerp in het publieke debat.
De neiging bij het ministerie van VWS is, om op verzoek van de NVWA meer en meer kruiden waarin
toxische stoffen zijn gesignaleerd op de verboden lijst te zetten, de NVF is hier al jaren over in
discussie (mondelinge mededeling Tedje van Asseldonk, NVF).
Als de toegenomen zucht naar meer testen op zowel positieve als negatieve inhoudsstoffen echt
doorzet bestaat het reële gevaar dat kleinere zelfstandige en onafhankelijke telers zullen verdwijnen.
Zij telen vaak een groot assortiment aan kruiden en kunnen niet de kosten opbrengen om elke batch
te laten testen. Hierdoor zou heel veel kennis en vakmanschap die door de eeuwen heen opgebouwd
en doorgegeven is (en nog steeds verder wordt opgebouwd) rondom kruidenteelt, oogst en
verwerking, verloren gaan. Daarbij zou een groep agrariërs die zorgt voor een flinke vergroting van
de biodiversiteit en landschappelijk schoon dreigen te verdwijnen.
Het wordt en is het al moeilijker geworden voor deze telers om over hun kruidenproducten te
kunnen communiceren naar (potentiële) afnemers door het verbod op medische claims van de
Warenwet. Dit verbod zal zeer waarschijnlijk nog aangescherpt worden als de EFSA de
gezondheidsclaims bij kruiden gaat beoordelen. Hierdoor wordt het voor verkopende telers vrijwel
onmogelijk om het publiek te vertellen bij welke gezondheidsklachten of kwalen de kruiden kunnen
helpen, wat uiteindelijk de verkoop zal schaden.
Gevaar bestaat dat uiteindelijk slechts de farmacologische benadering van kruidenteelt en gebruik
overblijft. Kennis en kunde om zelf, buiten het nu gangbare reguliere medische circuit, voor je
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gezondheid te zorgen raakt dan nog meer op de achtergrond dan al is gebeurd in de afgelopen
decennia. Juist ook de veiligheid kan door deze ontwikkeling in het geding raken.

4.2.2.3 Ketenbenadering van veiligheid
Heinrich, Booker & Johnston (2015) zeggen in hun artikel over waardeketens bij
kruidengeneesmiddelen: Door de primaire producent te betrekken bij het hele ketenproces worden
producten commercieel aantrekkelijker en kwalitatief beter. Een zwakke keten, met een concentratie
van macht en verdiensten in een ongecontroleerde tussenhandel, benadeelt niet alleen de kleine
boeren maar levert ook een risico op voor instabiele kwaliteit.
De teler /verzamelaar/ verwerker die zelf ook genezer is en zijn kruiden verkoopt aan de patiënt
zoals in de meest oorspronkelijke vorm, of de teler /verzamelaar/verwerker die verkoopt aan de
genezer/ therapeut vormen hele korte ketens. De oorspronkelijke producent heeft veel kennis en
ervaring met kruiden en er is dus ook zeer weinig kans op verwisseling of contaminatie met giftige
planten, aldus Heinrich et al. Hoe langer de keten hoe meer kans op vergissingen en fouten, of
gedreven door winst worden er opzettelijk planten verwisseld of gemengd met goedkopere
varianten of zelfs gemengd met chemische bestanddelen met alle risico’s van dien (Van Asseldonk,
2015-a).
Hoe langer de keten zeggen Heinrich et. al., hoe afhankelijker oorspronkelijke producenten
(telers/verzamelaars) worden van de tussenhandel. Kleinere boeren zijn namelijk vaak afhankelijk
van grote verwerkende bedrijven. Dit maakt dat zij moeten telen zoals grote verwerkende bedrijven
willen, bijvoorbeeld met gebruik van pesticiden, er wordt voor hen beslist welke zaden te gebruiken,
hoeveel en welke kunstmest, etc. Naarmate de keten langer wordt (industriële productie) krijgen
sommige schakels in de keten meer (te veel) macht en die kunnen dan ook de prijs gaan bepalen.
Hierdoor wordt de keuze voor de consument uiteindelijk kleiner, omdat kleine producenten met een
divers aanbod helemaal aan het begin van de keten zullen verdwijnen.
Heinrich et al. stellen dan ook vraagtekens bij de huidige trend in de regelgeving die helemaal lijkt te
worden toegespitst op de lange industriële internationale ketens, waarvoor ze kennelijk nodig zijn.
Aangezien regels voor iedereen gelden gaan deze nu veel te hard drukken op het deel van de sector
dat nog altijd met korte ketens en onderling vertrouwen werkt.
Dit probleem wordt ook in de V.S. gesignaleerd. Schulz (23 december 2015) stelt in zijn
internetartikel, dat er een aparte plek moet worden ingeruimd in de GMP regels voor (heel) kleine
kruidentelers. Hij haalt (onder andere) Blumental (oprichter en voorzitter van de American Botanical
Council) aan die betoogt dat het niet nodig is om dezelfde regels op te leggen aan kleine kruiden
telende en verwerkende bedrijfjes, als aan grote bedrijven die (inter)nationaal distribueren.
Betreffende kleine telers hebben veel kennis en ervaring en kunnen hun producten organoleptisch
identificeren en deze gebruiken om, theeën, zalven en tincturen mee te bereiden. Door deze GMP
regels wel toe te passen op kleine kruidentelers werp je voor veel van die bedrijfjes een te grote last
op waardoor ze niet meer kunnen bestaan.

50

Afstudeerwerk- Jeannette Buleca-Spanjaard- Saxion Next - 2016
‘’Some of these companies really do make superior products, with the very freshest of ingredients.
What’s in the best interest of the consumer?’’ vraagt Blumental zich af.

4.3

Aanbevelingen

Uit het bovenstaande blijkt dat de voortschrijdende regelgeving het werk van kleinere telers /
verwerkers steeds meer dreigt te belemmeren, of zelfs op den duur onmogelijk zal maken. Er zou
voor deze productgroep voor en door de ambachtelijke telers / verwerkers zelf een systeem kunnen
worden opgezet waardoor de ambachtelijkheid en de door de betreffende telers / verwerkers
beoogde kwaliteit behouden blijft. Beter is het om veiligheidseisen af te stemmen op de keten. Bij
een korte keten met twee of drie ambachtelijke spelers komt kwaliteit (en kwaliteitsverbetering)
door persoonlijk contact tot stand. De meeste kleinere telers die zelfstandig telen zijn verenigd in het
Herboristengilde en/of de NVF-telersgroep. In samenwerking zouden deze twee organisaties een
goede analyse kunnen maken voor hun ambachtelijke keten, met eigen richtlijnen voor kwaliteit.
Hierdoor kunnen ambachtelijke telers / verwerkers sterker staan naar de regelgevers en regelhandhavers. De inspanningen moeten er op gericht zijn dat deze korte keten van ambachtelijk telers
/ verwerkers gezien en erkend wordt als een kwalitatieve standaard voor de 21ste eeuw.
Met name het Herboristengilde zou zich, in samenwerking met de NVF, kunnen inzetten om
duidelijker de kwaliteit van het ambachtelijke kruidenproduct voor het voetlicht te brengen, zowel bij
het grote publiek als bij de politiek en bij (semi)overheidsinstellingen zoals de NVWA. Hiertoe zou
bijvoorbeeld ook een mooi (foto)boek kunnen samengesteld worden over ambachtelijke kruidenteelt
in Nederland. Waarin telers vertellen over hun passie en opvattingen betreffende kwaliteit en wat zij
belangrijke aspecten vinden om dit te kunnen bewerkstelligen.
Ook zou het goed zijn als er de mogelijkheid geschapen wordt dat telers tegen een lage prijs hun
producten kunnen laten testen, als zij dit willen of als dit (wettelijk) nodig is. Dit zou in onderlinge
samenwerking van de NVF-telersgroep en het Herboristengilde kunnen worden georganiseerd.
Bovenstaande aanbevelingen zijn er op gericht dat wettelijke vereisten en de ambachtelijkheid van
de kleinere, zelfstandige biologische teler zich kunnen (blijven) verhouden. Zodat deze telers en hun
werk een gerespecteerde plaats krijgen cq. behouden in de Nederlandse economie en de
volkscultuur. Zonder dat er steeds het gevaar dreigt dat door nieuwe / verdergaande regelgeving het
bestaan voor deze groep telers zo bemoeilijkt wordt, waardoor zij uiteindelijk niet meer voort
kunnen bestaan. Hierdoor kan kennis en ervaring ook in de toekomst voor ons allemaal behouden
blijven en blijven er voor de consument (en therapeut) meer keuzemogelijkheden over.
Dit verkennend onderzoek kan verder een voorbereidende stap hebben gezet voor toekomstige
nieuwe onderzoekers, voor wie het misschien een uitdaging is om de verschillende kruiden die met
zorg voor kwaliteit zijn geteeld en verwerkt, met objectieve meetapparatuur te testen en te
vergelijken. Een enkele teler gaf al aan dit wel te willen, maar hier zelf geen budget voor te hebben.
Een dergelijk onderzoek zou zo veel mogelijk in samenwerking met telers moeten worden gedaan.
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Hierbij zouden wetenschappelijke relaties van de NVF (van RIKILT, CAH, HAN, TNO, enz.) kunnen
worden betrokken.
Aanbeveling aan de opdrachtgever, het IEZ, is om in contact te blijven met het Herboristengilde en
NVF en vergelijkbare groepen in Italië, waar het telen van kruiden door het IEZ plaats vindt/ gaat
vinden, om samen de belangen te (blijven) behartigen van de ambachtelijke kruidenteler.
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Wetten
Geneesmiddelenwet. Wet van 8 februari 2007 tot vaststelling van een nieuwe
Geneesmiddelenwet.
Warenwet. Wet van 28 december 1935, houdende voorschriften betreffende de
hoedanigheid en aanduiding van waren.

Besluiten

Besluit van 4 februari 1992, houdende Warenwetbesluit Aroma's
Besluit van 19 januari 2001, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit
Kruidenpreparaten
Besluit van 7 april 1998, houdende het Warenwetbesluit Specerijen en kruiden
Besluit van 3 april 2013, houdende regels inzake de verstrekking van voedselinformatie
aan consumenten (Warenwetbesluit informatie levensmiddelen)

Europese verordeningen en richtlijnen
Verordening (EG) nr. 258/97 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997
betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten.
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Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot
vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk
gebruik.
Richtlijn 2003/94/EG van de Commissie van 8 oktober 2003 tot vaststelling van de beginselen
en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor
menselijk gebruik en geneesmiddelen voor onderzoek voor menselijk gebruik.
Richtlijn 2004/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot
wijziging, wat traditionele kruidengeneesmiddelen betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot
vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk
gebruik.
Verordening (EG) Nr. 852/2004 Van het Europees Parlement en de Raad
van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne.
Verordening (EG) Nr. 1924/2006 Van het Europees Parlement en de Raad van 20 december
2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.
Council of the European Union. (EC) No 834/2007. Council Regulation of 28 June 2007 on
organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No
2092/91
Council of the European Union. (EC) No 889/2008. Council Regulation of 5 September 2008.
Laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No
834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to
organic production, labelling and control.
Verordening (EU) Nr. 432/2012 Van de Commissie van 16 mei 2012, tot vaststelling van een
lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over
ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan.

Verdragen
Verdrag inzake de samenstelling van een Europese farmacopee; Straatsburg, 22 juli 1964.
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Bijlagen
Bijlage 1: Informatie/ informed consent brief voor de telers

Rijksstraatweg 158 6573 DG Beek Ubbergen NL, tel (+31)(0)6 53593509 www.ethnobotany.nl
Aan: Mevrouw/ mijnheer Teler
Betr: afstudeerproject

Zaandijk, 8 december 2014.
Geachte mevrouw/ mijnheer,
Graag willen wij u vragen of u mee wilt werken aan een afstudeeronderzoek met als onderwerp:
de visie van biologisch werkende telers en verzamelaars op de kwaliteit van (medicinale) kruiden.
Achtergrond
Wat bepaalt de kwaliteit van kruidengeneesmiddelen?
Fytotherapeuten zullen zeggen: een goede geneespotentie. Apothekers zullen misschien zeggen:
farmacopeekwaliteit, dat wil zeggen dat het plantenmateriaal moet voldoen aan de eisen van de
Europese Farmacopee. Verder zijn er nog allerlei wettelijke eisen, bedoeld om de veiligheid voor de
consument te garanderen. In het kader van dit afstudeerwerkstuk, worden, d.m.v.
literatuuronderzoek, deze Nederlandse en Europese regelingen in kaart gebracht.
Door middel van interviews willen wij meer zicht krijgen op wat (biologische) telers c.q. verzamelaars
zélf vinden van kwaliteit en wat zij de belangrijke factoren vinden voor de realisatie van een goede
kwaliteit. Voor zover wij weten is hier nog geen onderzoek naar gedaan.
Opdrachtgever
Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie
(IEZ). Het IEZ is een kenniscentrum voor kruidengebruik door mens en dier, zowel spontaan gebruik
als toegediend met een medisch doel. Het IEZ verzorgt het bureau van de Nederlandse Vereniging
voor Fytotherapie (NVF), waaronder onderzoekscoördinatie, maar heeft ook eigen onderzoeks- en
onderwijsactiviteiten. Het IEZ is onlangs begonnen met het telen van kruiden (in Italië) om onder
andere aromatische producten te gaan maken.
Zie http://www.ethnobotany.nl/iezpublications1.htm.
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Onderzoeker en opleiding
Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd door Jeannette Buleca-Spanjaard, student aan de hbobacheloropleiding Complementary and Alternative Medicine (CAM) van Hogeschool Saxion Next.
met als afstudeerrichting Fytotherapie, Traditionele Europese Natuurgeneeskunde en Voeding.
Begeleidend docenten zijn Tedje van Asseldonk (docent fytotherapie) en Fleur Kortekaas (docent
methodologie).
Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit het houden van open interviews met biologische telers c.q. verzamelaars
van medicinale kruiden. Gekozen is voor kleinschalige biologische teeltbedrijven die vaak ook zelf de
planten verwerken tot bijvoorbeeld thee, tincturen of zalf.
Er wordt toestemming gevraagd om het gesprek op te nemen, zodat het later rustig uitgeschreven
kan worden. Wilt u dit liever niet dan is het ook mogelijk met de hand aantekeningen te maken. Het
interview duurt tussen de twintig en veertig minuten als het opgenomen wordt. Als er met de hand
aantekeningen worden gemaakt kan het iets langer duren.
Het interview heeft als hoofdvraag wat u verstaat onder kwaliteit in verband met uw
(teelt)producten en wat u daarbij van belang acht, eventueel aangevuld door nog een paar
restvragen.
Deze gegevens worden geanonimiseerd in de verslaglegging van het onderzoek. U kunt zich te alle
tijde terug trekken uit het onderzoek. De resultaten uit het onderzoek zullen aan u worden
voorgelegd, waarna u hierop kunt reageren als u dit wilt. Deze reacties zullen worden meegenomen
in het eindresultaat.
Het verslag over het onderzoek zal in eerste instantie alleen worden voorgelegd aan de opleiding
CAM, als onderdeel van de beoordeling van mijn bachelor scriptie, en aan het IEZ. Mocht er later een
publicatie uit voortkomen waarin een passage over uw bedrijf is opgenomen, zullen wij hiervoor uw
toestemming vragen.
De gegevens uit de interviews zullen 3 jaar op een veilige plaats worden bewaard en dan vernietigd
worden.
Wij verwachten dat dit onderzoek positief zal bijdragen aan de ontwikkeling van de fytotherapie en
de sector van de geneesplantenteelt. Wij hopen dan ook dat u meedoet met het onderzoek en
zouden uw bijdrage zeer waarderen.
Wanneer u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met:

Jeannette Buleca-Spanjaard
jbulecaspanjaard@gmail.com
06- 36 48 7225
of met het IEZ (Tedje van Asseldonk)
info@ethnobotany.nl
06-53593509
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Met vriendelijke groeten,
Jeannette Buleca-Spanjaard
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Bijlage 2: Restvragen

Restvragen
Onderstaande vragen zijn restvragen. Alleen wanneer het betreffende onderwerp niet door
de teler besproken werd naar aanleiding van de open vraag: Wat bekent kwaliteit met
betrekking tot kruiden voor u, wat is daarvoor nodig/ belangrijk?
Telers werden eerst aangemoedigd zo veel mogelijk uit zichzelf te vertellen.















Welke omstandigheden vindt u belangrijk bij het oogsten? (bijv. dat het tevoren drie dagen
droog weer was of dat het op de dag zelf droog is? )
Kijkt u voor het oogstmoment in een handboek, of geldt eerder de regel dat als de plant bijna
bloeit het beste oogstmoment er is, of heeft u daar geheel eigen denkbeelden over?
Verschilt het per plant?
In welke zin is de grond van belang, hoe handelt u met betrekking tot de grond om een
goede kwaliteit te verkrijgen?
Speelt de maanstand voor u als teler een rol bij zaaien of oogsten?
Beschouwt u uit het wild verzamelde kruiden beter of minder qua kwaliteit dan
opgekweekte?
Bent u bekend met de (Europese) Farmacopee eisen en wat vindt u er van?
Wat vindt u een betere tinctuur opleveren: uit de verse plant, of uit de gedroogde plant? Of
vindt u dat dit per plant wisselt?
Bent u bekend met de Warenwettelijke eisen en wat vindt u daarvan? Hebben deze invloed
op uw manier van werken?
Hoe denkt u over grootschalige teelt (monocultuur) van geneesplanten? Vanaf hoeveel m2
oppervlakte ziet zij/hij het als monocultuur?
Is een goed ogende, krachtige plant volgens de teler synoniem aan een plant met goede
geneeskrachtige potenties, of heeft een plant met aantastingen, groeiachterstand, verwelkte
delen enzovoort de voorkeur?
Laat u uw producten testen op verontreinigingen (zoals PAK’s, zware metalen) of op
ongewenste inhoudsstoffen zoals pyrrolizidinenalkaloïden?
Indien u zelf verwerkt: maakt u dan alleen alcohol aftreksels of ook andere aftreksels? (Bijv:
in olie, azijn, melk enz.)

Na drie interviews te hebben afgenomen zijn de restvragen bijgesteld.







Is de soort grond van belang en de manier van verzorging van de grond belangrijk voor de
kwaliteit?
Is smaak/geur/kleur belangrijk voor (medicinale) kwaliteit?
Is het belangrijk hoe de planten er uit zien?
Moet de plant thuis zijn in deze omgeving? (Kasteelt?)
Wat is de meerwaarde van biologisch telen m.b.t. kwaliteit?
Speelt de maanstand voor u als teler een rol bij zaaien of oogsten?
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Welke omstandigheden vindt u belangrijk bij het oogsten? (bijv. dat het tevoren drie dagen
droog weer was of dat het op de dag zelf droog is? )
Bent u scheutig met water geven?
Wat vindt u beter tinctuur van de verse of van de gedroogde plant of verschilt dat per plant?
Bent u bekend met de Warenwettelijke eisen en wat vindt u daarvan? Hebben deze invloed
op uw manier van werken?
Bent u bekend met de (Europese) Farmacopee eisen en hebben die invloed op hoe u uw
producten teelt of verwerkt? Aan studenten leert? (Gehaltes van inhoudsstoffen, residu,
zware metalen)
Laat u uw producten wel eens testen op verontreinigingen zoals op PAK’s of zware metalen,
of op bijv. ongewenste inhoudsstoffen? Zoals pyrrolizidinenalkaloiden? Of de grond, is deze
ooit getest?
Heeft u HACCP?

Verder in het interviewproces is de vraag:


Speelt de maanstand voor u als teler een rol bij zaaien of oogsten?
uit de restvragren gehaald, omdat deze in de praktijk niet of heel weinig bleek te spelen.

En is er specifieker naar de rol van de volgorde van belangrijkheid gevraagd bij het bemerken
van kwaliteit:


Wat zintuigelijke ervaring is het belangrijkst, geur, kleur of smaak? En het twee na
belanrijkst? Of maakt het niet uit?
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Bijlage 3

Deelnemende telers

De onderzoeker bedankt, mede namens het IEZ, de volgende telers voor hun medewerking aan het
onderzoek:

mevr. M. Engels

De Polderkol

http://www.polderkol.nl/

mevr. R. Hogervorst

aMare Terra

http://www.amareterra.nl/

mevr. A. Looman

Agneskruiden

http://www.agneskruiden.nl/

dhr. J. K. Luijerink

Het Blauwe Huis

http://hetblauwehuiskruiden.nl

dhr. M. Niessen

De Sprenk – Opleiding Herborist

http://www.desprenk.nl/

mevr. H. Otting

Heleno kuiden

http://www.helenokruiden.nl/

mevr. J. Reichenfeld

Tuinjoop

http://tuinjoop.com

65

