
De kracht van kruiden
SPECERIJEN HEBBEN VAN OUDSHER VAAK OOK MEDICINALE TOEPASSINGEN. 
DE WETENSCHAP VAN NU LAAT ZIEN DAT DE KRUIDENVROUWTJES VAN TOEN 
HET SOMS BIJ HET RECHTE EIND HADDEN.

Kurkuma: voor lever 
en gewrichten 
Curcuma longa, koenjit of  geelwortel
VOLKSGEBRUIK: bij keel- en rugpijn, leverklachten. 
Dagelijks gebruiken, bijvoorbeeld een eetlepel 
toevoegen aan rijst, mee laten koken.
WETENSCHAP: kurkuma blijkt, net als gember, een veel-
zijdig middel waarvoor men positieve eff ecten heeft 
gevonden bij alzheimer, gewrichtsklachten en het 
voorkomen van darmkanker. Er zitten sterke anti-
oxidanten in en stoff en die ontstekingen remmen. 
Het onderzoek naar kurkuma is nog volop in gang. 

Kruidnagel: verdooft 
bij kiespijn
Eugenia caryophyllata
VOLKSGEBRUIK: antiseptisch, lokaal pijnstillend, 
bij kiespijn. Stop een hele kruidnagel in de kies. 
WETENSCHAP: het gebruik als lichte plaatselijke 
ver doving bij kiespijn wordt onderbouwd door de 
 medische literatuur, al kan het nare bijwerkingen 
hebben (zie ook het artikel op pagina 44). Kruid-
nagelolie is een werkzaam middel tegen hoofdluis 
en tegen sommige bacteriën. Verder is over kruid  
nagel weinig bekend.

 ACHTERGROND Geneeskracht in de keuken

Muskaatnood
Een teveel aan nootmus-
kaat kan onvermoede 
bijwerkingen hebben. 
De specerij kan duize-
ligheid, hartkloppingen, 
bewustzijnstoornissen 
en zelfs hallucinaties, 
hoofdpijn en misselijk-
heid uitlokken.
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De kracht van kruiden

Allergiegevaar
De meeste specerijen 
zijn veilig bij normaal 
gebruik. Een (contact)-
allergie is nooit uit te 
sluiten. Zo’n allergie is 
dan ook een van de 
meest gerapporteerde 
bijwerkingen van alle 
specerijen die in dit 
artikel voorkomen.

Anijs: tegen luis 
Pimpinella anisum
VOLKSGEBRUIK: tegen hoest, slechte adem, darm-
kramp(jes) en slapeloosheid, als stimulans van de 
afgifte van moedermelk. Kauwen op een theelepel 
zaadjes of thee trekken van een theelepel (gemalen) 
zaadjes, eventueel zoeten met honing.
WETENSCHAP: anijszaad is weinig onderzocht en de 
medicinale eff ecten zijn niet bewezen. Een oplossing 
van anijsolie (de essentiële olie van anijszaad) in 
water bleek werkzaam tegen hoofdluis. 
NADELIGE EFFECTEN: het regelmatig gebruik van de 
Franse anijsdrank Pastis kan bijdragen aan de kans 
op slokdarmkanker. Mensen die allergisch zijn voor 
selderij, zijn het vaak ook voor anijs. 

Kaneel: omstreden 
 diabetesbelofte
Cinnamomum
VOLKSGEBRUIK: zou helpen tegen een zware menstruatie, 
misselijkheid, schimmelinfecties en gewrichtsontste-
kingen. Een theelepel kaneel mengen met een eetlepel 
honing, een kop heet water erbij en dat innemen. 
WETENSCHAP: de laatste tijd wordt kaneel vaak aan-
bevolen als werkzaam middel tegen diabetes. 
De studies spreken elkaar echter tegen. Het is daar-
om te vroeg om kaneel aan te bevelen als natuurlijk 
medicijn bij diabetes, zoals weleens gebeurt. 
NADELIGE EFFECTEN: Chinese kaneel (C. cassia) kan rela-
tief veel coumarine bevatten, een stof die in hoge 
doses mogelijk schadelijk is. Verder bestaat er een 
allergie voor kaneel en kaneelolie, die kan leiden tot 
huiduitslag en mondklachten (contactallergie).

Fenegriek: vermindert 
 diabetessymptomen
Trigonella foenum-graecum 
VOLKSGEBRUIK: wordt in de natuurgeneeskunde gebruikt 
om menopauzesymptomen, diabetes en gewrichts-
klachten tegen te gaan en om de eetlust en de 
 productie van moedermelk te stimuleren. 
WETENSCHAP: voor het anti-diabetische eff ect van fene-
griek is de nodige onderbouwing gevonden. Zo ver-
laagt het verhoogde bloedsuikerspiegels en verbetert 
het de reactie op insuline. Ook zijn er aanwijzingen 
dat fenegriek zorgt dat proefpersonen spontaan min-
der vet gaan eten. Uit een aantal studies blijkt verder 
dat fenegriek de afgifte van moedermelk stimuleert. 
NADELIGE EFFECTEN: behalve mogelijke allergische 
 reacties zijn er geen schadelijke eff ecten bekend. 

Karwijzaad: helpt de maag
Fructus carvi, kummel 
VOLKSGEBRUIK: bij maagklachten kauwen op een thee-
lepeltje zaadjes. Thee trekken van een theelepel 
(gemalen) zaad kan ook.
WETENSCHAP: dubbelblinde placebogecontroleerde 
 studies laten zien dat karwijzaad (in combinatie met 
pepermunt) helpt tegen overtollig maagzuur. 

Gemberwortel: bestrijdt
misselijkheid 
Zingiber offi cinale, djahé
VOLKSGEBRUIK: als libidomiddel en stimulant van de 
bloedsomloop. Gemberwortel is verkrijgbaar als 
gemalen poeder (djahé), op siroop en vers.
WETENSCHAP: meerdere studies lieten zien dat gember 
helpt tegen misselijkheid bij reisziekte, zwanger-
schap of na een chemokuur. Mogelijk werkt het ook 
bloedverdunnend en cholesterolverlagend, al is daar 
nog geen defi nitieve conclusie over te trekken. Het 
bevat zingerone, dat een werkzaam antibioticum is 
tegen een darmbacterie die vaak de oorzaak is van 
diarree bij kinderen. Het nieuwste onderzoek richt 
zich op de rol die gember zou kunnen spelen bij 
vetzucht en leveraandoeningen. Het is echter nog 
te vroeg om daarvoor aanbevelingen te doen.
NADELIGE EFFECTEN: gember wordt beschouwd als een 
veilig middel, dat zelfs tijdens de zwangerschap 
gebruikt mag worden. Het maximum is dan 1 gram 
poeder per dag.

Chilipeper: tegen chronische 
 verkoudheid
Capsicum, familie van verschillende hete peper-
soorten en de paprika
VOLKSGEBRUIK: zweetopwekkend, stimulerend, tegen 
maag- en darmklachten. Wordt gemengd door het 
eten,  bijvoorbeeld een halve theelepel sambal 
(afhankelijk van hoeveel verdragen wordt). 
WETENSCHAP: hete pepers bevatten capsaïcine, dat 
zorgt voor het brandende gevoel in de mond. Door 
keel-, neus- en oorartsen wordt soms een spray voor-
geschreven met capsaïcine bij een chronische vorm 
van verkoudheid waarvoor geen oorzaak wordt 
gevonden. Tegenwoordig zien onderzoekers wel iets 
in het eff ect van chilipepers bij obesitas. Het meta-
bolisme stijgt tijdelijk een klein beetje (daarom krijgt 
iemand het warm) door het eten van chilipeper. Dat 
heeft tegelijkertijd een remmend eff ect op de eetlust. 
Van hete gerechten kun je dus minder op. 
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