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HOLISTISCHE BENADERING
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Andere benamingen: addertong, 
bloedkruid, hertstong met 
bloemen, longenkruid, miltkruid, 
slangenwortel
Latijnse naam: Polygonum bistorta L.
Plantenfamilie: Polygonaceae of 
duizendknoopfamilie

Introductie

Een van de beste wortelstokken met bijzon-
der adstringerende eigenschappen.

Interessant om te weten
Adderwortel wordt al sinds de renaissance gebruikt om zijn 

adstringerende eigenschappen, en dankt zijn naam aan het 

feit dat de wortelstok tweemaal om zijn eigen as draait als 

een slang.

Advies van de specialist
Adderwortel wordt al eeuwenlang beschouwd als een 

belangrijk middel tegen diarree, en wordt ook gebruikt om 

bloedende wonden te stelpen. Zowel uitwendig als inwen-

dig heeft hij een bloedstelpend, adstringerend, ontsmet-

tend en versterkend effect op al onze organen.

De wortelstok kun je gemakkelijk combineren met andere 

tanninerijke planten, zoals tormentil, en met antiseptische 

planten, zoals salie en jeneverbes, voor een doeltreffend 

mondspoelmiddel bij aften. Het gebruik van de wortelstok 

wordt aangeraden bij mond-keelaandoeningen, luchtweg-

infecties, maagzweren, maag-darmkwalen, maar ook bij 

bepaalde problemen met de urinewegen. De brede inwer-

king op allerhande ontstekingen in ons lichaam is al gauw 

duidelijk.

Plantkunde

Uiterlijk en/of standplaats 
In heuvel- en bergachtig gebied komt adderwortel vanaf 

een hoogte van 500 meter overvloedig voor in sloten, op 

de oevers van meren en moerassen, langs rivieren en in 

bergweiden.

Gebruikte plantendelen
De wortelstok en soms ook het blad worden gebruikt. Oogst 

de wortelstok in de herfst; voor het drogen zijn geen bij-

zondere omstandigheden vereist. Oogst de bladeren in de 

lente.

De drogerij bestaat uit fijngesneden stukjes gedroogde wor-

telstok van de soort Polygonum bistorta.

Belangrijkste bestanddelen
De wortelstok bevat veel bestanddelen die tot deze bioche-

mische families behoren: polyfenolen (ellaginezuur), tan-

nine (15 tot 20%) en zetmeel.

Adderwortel
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Bijzonder recept

Mondspoeling tegen aften
Meng gelijke delen salieblad, wortelstok van adderwortel, 

tormentilwortel en jeneverbessen. Doe 1 theelepel van dat 

mengsel in een glas kokend water. Laat 2 minuten koken en 

vervolgens 30 minuten trekken.

Spoel je mond met dit water voordat je je tanden poetst.

Andere recepten in dit boek
• Spijsverteringsstelsel: aften blz. 334, diarree blz. 337, 

tandvleesontsteking blz. 343.

Let op!
Behandelingen met wortelstok van adderwortel mogen 

niet langer dan 3 tot 4 weken duren.

Gebruik geen ijzeren keukengerei, want de plant bevat heel 

veel tannine.

GEBRUIKSMETHODEN

Oraal gebruik: afkooksel van de wortelstok, 
wijn.
Uitwendig gebruik (via de huid): sterk 
afkooksel van de wortelstok.

Therapeutische eigenschappen
De therapeutische eigenschappen van adderwortel rich-

ten zich op meerdere biologische systemen en belangrijke 

organen in ons lichaam.

• Mond-keelholte: hemostatisch (bloedstelpend) en adstrin-

gerend (versterkt het tandvlees).

• Ademhalingsstelsel: toniserend, ontstekingsremmend en 

antisepticum.

• Spijsverteringsstelsel: adstringerend (diarreestopper), ont-

stekingsremmend, hemostatisch (bloedstelpend).

• Urinewegen en geslachtsorganen: wondhelend, hemosta-

tisch (bloedstelpend), ontstekingsremmend, antisepticum.

• Bloedsomloop: hemostatisch (bloedstelpend).

• Huid en slijmvliezen: antisepticum, genezend.

Toepassingen

➽➽ Inwendig gebruik
• Ademhalingsstoornissen: voorkoming van tuberculose.

• Spijsverteringsstoornissen: maagzweer, ontsteking van de 

dikke darm, diarree, hemorragische rectocolitis.

➽➽ Uitwendig gebruik
• Aandoeningen in mond- en keelholte: aften, tandvlees-

ontsteking, keelpijn (mondspoelingen).

• Spijsverteringsstoornissen: diarree (klysma’s en injecties).

• Stoornissen van de bloedsomloop: aambeien (zalf).

• Aandoeningen van de urinewegen en geslachtsorganen: 

leukorree of witte vloed, schedeontsteking, onregelmatig 

bloedverlies, urinebuisontsteking, aarskloven (klysma’s, in-

jecties en zalf).

• Ademhalingsstoornissen: keelontsteking (gorgeldrank).

• Huidaandoeningen (lotion): kleine wonden, lichte brand-

wonden.

Basisrecept voor afkooksel
Voeg bij 1 liter water 30 gram gedroogde wortelstok van 

adderwortel. Laat 5 minuten koken en giet door een zeef.

Drink van dit aftreksel dagelijks 4 koppen. Zoet met honing 

of kokosbloesemsuiker. +++ ++

18167_Plantes_medicinales_046-251.indd   48 2/07/19   11:57



49

HOLISTISCHE BENADERING
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Andere benamingen: toverhazelaar, 
Virginische toverhazelaar, 
toverstruik, knalhazelaar, 
heksenhazelaar
Latijnse naam: Hamamelis 
virginiana L.
Plantenfamilie: Hamamelidaceae of 
toverhazelaarfamilie

Introductie

De toverhazelaar is een heel doeltreffen-
de plant om allerhande problemen met de 
bloedsomloop te behandelen of voorkomen. 
Hij heeft ook wondhelende en ontstekings-
remmende eigenschappen.

Interessant om te weten
De toverhazelaar werd eeuwenlang gebruikt door de oor-

spronkelijke bewoners van Amerika en meer bepaald door 

de toverdokters of medicijnmannen. Zij schreven heel wat 

magische krachten toe aan deze plant. Ze gebruikten hem 

in de vorm van een afkooksel tegen bloedingen, ontstekin-

gen en aambeien.

Advies van de specialist
De toverhazelaar wordt gebruikt voor huidkwalen en om 

problemen met de bloedsomloop te behandelen, zoals 

zware benen, spataders en aambeien. Hij heeft vaatvernau-

wende en bloedstelpende eigenschappen. 

Plantkunde

Uiterlijk en/of standplaats 
De toverhazelaar is een vaste plant die bloeit van september 

tot november. Hij groeit op vochtige plaatsen en komt vaak 

in kleine kolonies voor. Hij is afkomstig uit Noord-Amerika 

en kan in Europa gekweekt worden op zure grond. 

Gebruikte plantendelen
De bladeren, schors en takken worden gebruikt.

De bladeren worden geoogst van juli tot september en 

vervolgens zo snel mogelijk gedroogd in de schaduw. De 

schors van jonge stelen en takken wordt ook gebruikt na 

het drogen.

Belangrijkste bestanddelen
De toverhazelaar bevat flavonoïden, tannine (meer dan 

10%), fenolzuren, ijzer, kalium en een essentiële olie.

Therapeutische eigenschappen
De toverhazelaar is een goede plant voor het bloedvaten-

stelsel.

• Aderstelsel: versterkend, ontzwellend en doet de bloedva-

ten samentrekken; bloedstelpend, ontstekingswerend (voor-

komt en bestrijdt ontstekingen).

• Huid en slijmvliezen: genezend, verzachtend, antiprurigi-

nosum (jeukwerend).

• Urinewegen: bacteriostatisch (remt de groei van bacte-

riën).

• Spijsverteringsstelsel: diarreestopper.

Amerikaanse toverhazelaar
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Bijzonder recept

➽➽ Mengsel van gestandaardiseerde 
extracten van verse planten

Toverhazelaar-heermoes
Traumatologie: letsels aan de ligamenten, spierletsels, 

bloeduitstortingen. Doe gedurende 8 dagen 2 theelepels 

heermoes en toverhazelaar in gelijke delen in een half glas 

water. Herhaal deze kuur met 1 theelepel ’s ochtends en 

’s avonds tot volledige genezing.

Ulcus cruris varicosum, 
supergeïnfecteerde wonden
Doe tweemaal per dag 1 theelepel in een half glas water tot 

volledige genezing.

Toverhazelaar-ginkgo-heermoes
Doe in geval van haarvaatinsufficiëntie 1 theelepel tover-

hazelaar, ginkgo en heermoes in gelijke delen ’s ochtends 

en ’s avonds in een half glas water gedurende 30 dagen. 

Herhaal indien nodig.

Andere recepten in dit boek
• Hart- en  vaatstelsel: aambeien blz. 324, zware benen 

blz. 332.

• Urogenitaal stelsel: prostaatproblemen blz. 362.

Let op!
Bij gevoelige personen kunnen maagirritaties optreden.

Het effect van de tannine vergroot dat van andere tannine-

rijke planten (witte paardenkastanje, wijnstok).

GEBRUIKSMETHODEN

 
Oraal gebruik: infusie, afkooksel, vloeibaar 
extract van de verse plant, alcoholatuur/
moedertinctuur, poeder.
Uitwendig gebruik (via de huid): infusie, 
hydrolaat, vloeibaar extract (crème), bad.

Toepassingen
• Aderproblemen: spataders, aambeien, flebitis (aderont-

steking), beenzweren, zware en gezwollen benen aan het 

eind van de dag (vochtophoping ’s avonds), problemen met 

de bloedsomloop in de menopauze, bloedingen, onregel-

matig bloedverlies.

• Huidaandoeningen: behandeling van couperose, heeft een 

helend effect op beenzweren, verlicht eczeem, werkt lo-

kaal ontstekingsremmend, geneest kneuzingen en insecten-

beten, ontzwelt oogontstekingen.

• Stoornissen in de urinewegen: blaasontsteking.

Basisbereidingen

Afkooksel
Doe in een kop water 1 theelepel gedroogde en fijngesne-

den bladeren van toverhazelaar. Laat 2 minuten koken en 

giet door een zeef. Drink dagelijks 2 koppen.

Mengsel van hydroglycolische (hg) 
extracten, voor uitwendig gebruik
15 gram HG-extract van toverhazelaar, 15 gram HG-extract 

van muisdoorn, 15 gram HG-extract van wijnstok, 50 gram 

neutrale gel.

Pas bij zware benen of in geval van oedeem 2 massages per 

dag toe, ’s ochtends en ’s avonds.

+++ ++
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Artisjok

Andere benaming: spijsdistel
Latijnse naam: Cynara scolymus L.
Plantenfamilie: Asteraceae of 
composieten

Introductie

Door zijn bitterheid heeft de artisjok een 
gunstige werking op de lever. Hij ontgift en 
beschermt de lever.

Interessant om te weten
Artisjok groeit niet in het wild, hij is ontstaan door opeen-

volgende kruisingen en verbetering van de wilde kardoen 

(Cynara cardunculus).

Advies van de specialist
De artisjok wordt al sinds de 15de eeuw gegeten, zijn medi-

cinale gebruik dateert van recenter tijden.

Deze plant werkt in op het lever-nierstelsel en helpt de lever 

en de nieren bij het verwijderen van afvalstoffen waardoor 

de kwaliteit van het bloed verbetert en het niveau van 

cholesterol, triglyceriden, ureum en urinezuur aanzienlijk 

daalt.

De artisjok wordt vaak aangeraden voor zwaarlijvige men-

sen (sanguinici, bon vivants) met een teveel aan toxinen, 

zoals de toxinen die ontstaan bij de afbraak van eiwitten, 

wat vaak zorgt voor spijsverterings-, huid- of gewrichtspro-

blemen. Artisjok heeft ook een beschermende invloed op 

lever, hart en bloedvaten.

Plantkunde

Uiterlijk en/of standplaats 
De artisjok is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en 

wordt ook als groente geteeld in de gematigde streken van 

Europa. De belangrijkste producenten zijn Italië, Spanje en 

Frankrijk.

Gebruikte plantendelen
De bladeren van de eerstejaarsrozet en niet de schutbla-

den van het bloemhoofd, die gegeten worden, hebben een 

therapeutische werking. In de oudheid werd ook de wortel 

gebruikt.

De bladeren moeten snel gedroogd worden om zwartver-

kleuring te voorkomen. Als het droogproces optimaal is ver-

lopen, behoudt de plant zijn oorspronkelijke kleuren: grijs-

groen aan de bovenkant en witachtig aan de onderkant.

De drogerij bestaat uit de jonge, eenjarige onderste blade-

ren die, zodra ze gesneden zijn, een grijsgroene massa lij-

ken waarin duidelijk de grote nerven te zien zijn.

Belangrijkste bestanddelen
De bladeren bevatten veel bestanddelen, waaronder 

flavonoïden (tot 1%), fenolzuren zoals cynarine, bitterstof-

fen die ‘sesquiterpeenlactonen’ genoemd worden, waaron-

der cynaropicrine, en minerale zouten.

Therapeutische eigenschappen
De artisjok staat vooral bekend om zijn gunstige werking op 

de lever, die doorwerkt op veel andere niveaus.
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Basisrecept voor aftreksel
Als je het niet gewend bent om een aftreksel van artisjok-

bladeren te drinken, begin dan met een snuifje in een kop 

kokend water en verhoog geleidelijk aan de hoeveelheid tot 

1 theelepel per kop. Dek af en laat 10 minuten trekken.

Drink dit aftreksel 15 tot 30 minuten voor de maaltijden. 

Onthoud dat het heel bitter is en je daarom beter kunt star-

ten met kleine hoeveelheden.

Bijzonder recept

Plantensap als aperitief
Oogst verse artisjokbladeren en pers het sap eruit met een 

centrifuge of pers. Drink voor de maaltijden 1 tot 2 eetle-

pels van dat sap, puur of verdund in een beetje water.

Andere recepten in dit boek
• Spijsverteringsstelsel: lever (detox) blz. 339.

Let op!
Verhoog geleidelijk aan de dosis om een healing crisis te 

voorkomen. Die gaat gepaard met misselijkheid en hoofd-

pijn. Leverplanten worden doorgaans afgeraden bij con-

stipatie van de galwegen, dat wil zeggen: in het geval van 

galstenen. Geldt dat voor jou, vraag dan advies aan je arts. 

De familie van de Asteraceae veroorzaakt soms contactal-

lergie; wees daarom extra op je hoede bij het oogsten.

Sommige mensen verteren artisjok als groente niet, moge-

lijk door de aanwezigheid van inuline.

Doordat artisjok moedermelk een bittere smaak geeft, kan 

hij de melkproductie afremmen. Vrouwen die borstvoeding 

geven, kunnen beter geen artisjok gebruiken.

GEBRUIKSMETHODEN

 
Oraal gebruik: infusie, moedertinctuur, 
ampullen, capsules of tabletten (om de bittere 
smaak te vermijden), vers sap.

• Spijsverteringsstelsel: sterk choleretisch (stimuleert inten-

sief de galproductie), cholagoog (bevordert de galstroom van 

de galblaas naar de darm), kan de galafscheiding stimuleren 

maar ook afremmen, beschermt de lever, verlaagt de chole-

sterol, laxeermiddel, maagversterkend, eetlustopwekkend.

• Urinewegen: drijft urinezuur en urine af.

• Huid: reinigend.

• Bewegingsapparaat: antireumaticum.

Toepassingen

➽➽ Inwendig gebruik
• Spijsverteringsstoornissen: galinsufficiëntie, voorkomen 

van galstenen, indigestie, langzame spijsvertering, zware 

maag, maag-darmaandoeningen, opgeblazen gevoel, consti-

patie door een verstoorde leverwerking, gebrek aan eetlust, 

bescherming van de levercellen, geelzucht, leverontsteking, 

steatosis, cirrose, leververgroting, cholesterol, triglyceriden, 

beginnende diabetes.

• Stoornissen in de urinewegen: nierinsufficiëntie, ureum, 

urinezuur, waterzucht.

• Hart- en vaatproblemen: aderverkalking, hoge bloeddruk.

• Huidaandoeningen: dermatose, netelroos.

• Aandoeningen van het bewegingsapparaat: reuma, jicht.

• Diverse kwalen: migraine, bloedarmoede.

++
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