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Vergelijken we niet appels 
met citroenen?

OF•PODIUM VOOR DIALOOGGabriel Devriendt
Gabriël Devriendt heeft vanaf 1976 ruim twintig jaar 
voor diverse medische specialismen gewerkt, waarvan 
de laatste tien jaar als universitair productspecialist 
in de oncologie. In deze jaren heeft hij zich vergaand 
ontwikkeld op het terrein van de farmacologie en 
biochemie.

Bijna dagelijks worden we rond de oren geslagen dat voedings
supplementen niet werken en dus weggegooid geld zijn. Tegelijk 
wordt het tegenovergestelde beweerd, namelijk, dat we voedings
supplementen niet samen zouden mogen gebruiken met geneesmid
delen, omdat die dan afgebroken zouden kunnen worden. Naar mijn 
idee worden voor deze stellingen weinig harde bewijzen op tafel 
gelegd. Wel worden beweringen gebruikt als ‘deze plant is potentieel 
gevaarlijk, omdat ze inwerkt op het hetzelfde metabole pathway 
als bepaalde geneesmiddelen’. Dergelijke uitspraken zijn echter zo 
 algemeen dat het de vraag is of ze nog correct zijn.

De aandacht gaat vooral uit naar de invloed van het voedings
supplement op het geneesmiddel en de kans dat dit minder actief 
zou worden. De realiteit is echter dat de vele geneesmiddelen niet het 

‘DE HOEVEELHEID 
TANGERETIN DIE 
GEBRUIKT WERD 
IN HET MUIZEN
EXPERIMENT KAN 
NIET INGENOMEN 
WORDEN DOOR 
CONSUMPTIE VAN 
CITRUSSAPPEN’

Een aantal kritische opmerkingen in verband met de publicatie in OrthoFyto nummer 2016/4 betreffende de 
diverse bijdrages ‘focus op geneesmiddelen’.

EEN NIEUWE RUBRIEK: PODIUM VOOR DIALOOG 
omdat we graag een plek willen zijn waar een onderwerp vanuit diverse 

visies kan worden belicht. OrthoFyto 2016/4 had als OF Focus geneesmiddelen 
en interacties. In dit kader schreef Karlien Bongers, chirurg (niet-praktiserend) en 
specialist Integrative Medicine met een adviespraktijk voor borstkankerpatiënten,  

een artikel over de interactie tussen supplementen en medicatie bij kanker. 

Wij ontvingen hierop reacties van lezers, één lezer vroeg specifiek om Gabriël Devriendt 
aan het woord te laten over dit onderwerp. Dit hebben wij gedaan en hieronder treft u zijn 

reactie op het artikel van Karlien Bongers aan. 

Onderstaand artikel is dus ons eerste ingezonden stuk. Graag vraagt de redactieraad 
uw aandacht voor de complexiteit van deze materie en de nuance die Karlien Bongers en 
Gabriël Devriendt ieder op hun manier aanbrengen. Al lezende wordt duidelijk dat niet 

alle antioxidanten chemostatica teniet doen, dit kan per supplement en per chemostaticum 
weer anders zijn en is afhankelijk van werkingsmechanismen: Het zorgvuldig gebruik van 
voedingssupplementen bij kanker is dan ook bij uitstek een onderwerp dat in onze optiek 
het terrein is van artsen en apothekers. Han Siem, apotheker gespecialiseerd in interactie 

tussen reguliere en complementaire middelen, heeft in dezelfde editie dit onderwerp 
uitvoerig belicht. Het is zeer de moeite waard om dat artikel paraat te houden. Graag 

nodigen we Karlien Bongers of andere lezers uit om in een navolgende editie te reageren op 
dit ingezonden stuk. Hierbij gaat het er uitdrukkelijk om nieuwe inhoudelijke aspecten aan 

het licht te brengen, die het belang van de patiënten dienen.
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1.  Veiligheid van genotificeerde voedingssupplementen en 
 natuurlijke stoffen 
In onze primaire voeding en voedingssupplementen wordt 
gebruik gemaakt van natuurlijke, strikt niettoxische stoffen, in 
bewezen veilige dosissen. Dit wordt ook door onze instellingen 
duidelijk en streng gereglementeerd en gecontroleerd 
(Voedselveiligheid: FAVV, Warenwet).

2.  Verschil in werking tussen natuurlijke stoffen en hun 
synthetisch nagemaakte stof 
Synthetische stoffen, en dus ook geneesmiddelen, zijn 
waarschijnlijk altijd in meer of mindere mate toxisch, waardoor 
bijwerkingen ontstaan. Ze moeten in ons lichaam (door het 
cytochroom P450) worden omgezet (metabolisatie) in functie 
van het bekomen van hun activiteit en/of om uitgescheiden 
te kunnen worden (detoxificatie). Meestal hebben ze een 
blokkerend effect, zoals hun namen ook duidelijk aangeven: 
bètablokkers, ACE inhibitoren , cholesterolblokkers, aromatase
inhibitoren, 5alfareductase inhibitoren, antihistaminica etc. 
Een synthetische stof heeft meestal een blokkerend of soms 
een activerend effect. Een natuurlijke stof heeft echter meestal 
een modulerend effect, ze dient de homeostase (streven naar 
evenwicht in het lichaam). Een natuurlijke voedingsstof gedraagt 
zich met andere woorden anders dan een synthetische. Er kan 
dan ook niet zomaar afgeleid worden dat een geneesmiddel zal 
worden afgebroken indien beide op hetzelfde CYP450 inwerken. 

3.  In vitro trials en in vivo trials kunnen verschillen in resultaat 
In vitro trials worden vaak misbruikt om afleidingen te doen 
over natuurlijke stoffen en zijn meestal niet conform in vivo 
trials. Dit omdat door isolatie uit het lichaam (met zijn veelheid 
van mogelijke stoffen-interactie), en het ontbreken van de 
normale lichaamsfeedbackmechanismen, de regulerende 
lichaamsfunctie niet kan uitgeoefend worden. In vitro trials zijn 
geschikt om cellulaire toxiciteit van synthetische stoffen na te 
gaan, maar vaak irrelevant voor voedingsstoffen.

4.  Natuurlijke stoffen en synthetische stoffen worden in 
conclusies door elkaar gebruikt 
Erg verwarrend is dat men geregeld afgeleiden van de 
natuurlijke stof gebruikt in een studie, maar in de conclusie 
vermeldt dat natuurlijke stoffen potentieel gevaarlijk zijn.

5.  In studies worden vaak niet-reële dosissen gebruikt 
Legio is het gebruik van bepaalde doseringen die in de realiteit 
nooit menselijk kunnen geconsumeerd worden.

6.  Gebrek aan gepubliceerde rechtzettingen 
Erger nog is dat de wetenschappelijk bewezen rechtzettingen van 
foute studieconclusies omzeggens nooit worden gepubliceerd. 
Daardoor worden de opvattingen niet gewijzigd[4]. 

‘SYNTHETISCHE 
STOFFEN, 
EN DUS OOK 
GENEESMIDDELEN, 
ZIJN 
WAARSCHIJNLIJK 
ALTIJD IN MEER 
OF MINDERE 
MATE TOXISCH, 
WAARDOOR 
BIJWERKINGEN 
ONTSTAAN’

beloofde effect geven (voorbeeld: de helft van de 
kankermedicijnen verkort het leven[1]. Om nog 
niet te spreken van de vele interacties tussen 
de medicaties onderling (drug to drug interac-
tions). Daar waar natuurlijke stoffen juist de 
vele bijwerkingen kunnen helpen verhinderen, 
bijvoorbeeld door opstapeling te voorkomen, 
worden de gebruikte voedingssupplementen 
veelal ten onrechte als mogelijke boosdoeners 
bestempeld. 

Pompelmoessap
Inmiddels stelt bijna iedere oncoloog dat het 
niet wenselijk is om pompelmoes te eten of 
drinken samen met chemotherapie. Dit na een 
in 1999 gepubliceerde studie over de invloed van 
tangeretin op tamoxifen, het meest gebruikte 
geneesmiddel bij borstkanker. In de conclusie 
van deze studie staat dat consumptie van pro
ducten rijk aan tangeretin, zoals pompelmoes
sap, zou moeten verboden worden tijdens che
motherapie. Maar als u de tekst volledig leest, 
staat er duidelijk: ‘De hoeveelheid tangeretin 
die gebruikt werd in het muizenexperiment kan 
niet ingenomen worden door consumptie van 
citrussappen.’

Sterker nog, nergens wordt in de eindcon
clusie vermeld dat deze studie niet van toepas
sing is op natuurlijk pompelmoessap, gezien 
een synthetische variant van het natuurlijke 
tangeretin werd gebruikt voor de studie[2]. 
Synthetische tangeretin is een stabiele stof 
(wat nodig is om de stof terug te vinden tijdens 
de studie), helemaal anders dan de natuurlijke 
tangeretin uit pompelmoes. 

Valeriaan
Op basis van in vitro trials en van de vaststel
ling dat valeriaan het CYP 2D6 inhibeert, wordt 
afgeraden valeriaan te gebruiken samen met 
chemotherapie. De realiteit is echter dat er geen 
evidentie bestaat voor de beweerde klinische 
interacties[3]. Dit wordt echter niet gepubli
ceerd in de kankertijdschriften, maar in alter
natieve tijdschriften[4]. 

Uit deze twee voorbeelden blijkt een duide
lijk patroon in de verwarring die heerst rond het 
wel of niet mogen gebruiken van antioxidanten 
samen met geneesmiddelen. De misvattingen 
ontstaan in hoe de meeste van dergelijke con
clusies tot stand komen en in het vergelijken 
van appels met citroenen. Wat daarentegen wel 
een feit is: 
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De beschermende rol van antioxidanten en de 
correcte kennis hierover
In PUB MED vinden we ongeveer 30.000 studies omtrent 
antioxidanten en kanker. De overgrote meerderheid daar
van toont een positieve relatie. Deze studies verschillen 
echter vaak in subsoort en dosis van de bestudeerde 
natuurlijke stof, of zijn soms eerder klein van omvang. 
Ondanks de positieve resultaten zijn deze nochtans tal
rijke studies daarom moeilijker wetenschappelijk aan
vaardbaar. Ondanks de veelheid van positieve weten
schappelijke studieresultaten worden toch steeds opnieuw 
de selectieve studies herhaald met vermeende negatieve 
effecten op kanker. Een voorbeeld is de CARETstudie met 
bètacaroteen. Daaruit bleek dat zich negatieve effecten 
voordeden, weliswaar met hoge dosering, van  synthétische 
betacaroteen[5]. Het EFSA (European Food Safety 
Authority) publiceerde officieel een rechtzetting op deze 
negatieve studie wegens de verkeerde negatieve conclusie 
ten opzichte van de natuurlijke bètacaroteen. Toch wordt 
deze studie steeds opnieuw aangevoerd als voorbeeld van 
negatieve outcome van natuurlijke stoffen. 

‘IN VITRO TRIALS ZIJN 
GESCHIKT OM CELLULAIRE 
TOXICITEIT VAN 
SYNTHETISCHE STOFFEN 
NA TE GAAN, MAAR VAAK 
IRRELEVANT VOOR 
VOEDINGSTOFFEN’

Antioxidanten mogen niet gelijktijdig met chemo 
gebruikt worden?
De reden voor deze stelling lijkt hypothetisch. Er wordt 
namelijk algemeen verondersteld dat chemotherapie 
vooral werkt via het opwekken van vrije radicalen. Gezien 
antioxidanten de vrije radicalen neutraliseren, wordt 
 verondersteld dat de chemo hierdoor minder zou werken. 
Intussen weten we dat dit wel degelijk het geval is voor 
de chemomiddelen mitomycine en bleomycine (die inder-
daad werken door middel van vrije-radicalenopwekking). 
Dit geldt echter niet voor de andere vormen van chemo, 
gezien deze geheel andere werkingsmechanismen hebben. 

Antioxidanten blijken juist erg interessant om ver
velende bijwerkingen van chemo te helpen wegwerken 
en de positieve uitkomst van de behandeling te verster
ken[6,7]. Antioxidanten werken juist regulerend en herstel
lend. Chronisch gebruik van elk geneesmiddel kan echter 
 chronische tekorten veroorzaken, zoals ook tekort aan 
antioxidanten, door uitputting ervan. 

De positieve werking van antioxidanten wordt omzeg
gens niet belicht in de wetenschappelijke tijdschriften 
voor onze medische specialisten. 

Nochtans bestaan er voldoende en zeer degelijke 
wetenschappelijke studies die aantonen dat antioxidanten 
niet alleen interessant zijn in de preventie, maar dat ze 
met kennis van zaken en in aanvulling van de conventio
nele aanpak ook zeer nuttig kunnen zijn in de behandeling 
van talrijke ziekten, waaronder ook kanker[8].
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