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1. Woord vooraf

Als je je laat ontvallen dat je een eindwerk moet/wil maken als herborist, 
heeft iedereen wel ideetjes waarover dat zou moeten gaan. Met de beste 
bedoelingen worden suggesties gedaan.

Tijdens de opleiding herborist merkte ik dat er in het begin heel lacherig 
gedaan werd over 'moeder met haar planten', maar dat er gaandeweg toch 
gebruikgemaakt werd van de dingen die ik maakte tijdens de cursus. Meer 
nog, er werd zelfs naar gevraagd. 
Dat motiveert natuurlijk om verder te zoeken. 

Uiteindelijk koos ik een beetje uit eigenbelang mijn onderwerp. Het zou 
jammer zijn om een werk te maken waar je niks mee bent. 
Het werd natuurlijke voetverzorging (met dank aan Piet, mijn man, om dit als
eerste te suggereren, en aan mijn vier zonen om met vreselijk mishandelde 
voeten van hun scoutskamp thuis te komen). 

Producten voor voetverzorging waren vorige zomer absoluut noodzakelijk. Zo
begon een boeiende zoektocht.

Ik beperk mij hier zeer bewust tot bereidingen die binnen ons gezin nuttig of 
aangenaam kunnen zijn, en heb geenszins de bedoeling om uitgebreide 
pathologische voetproblemen aan te pakken; geen orthopedische 
problemen, geen diabetische voetletsels, geen voetreflextherapie en 
behandeling van allerlei kwalen via de voeten.

Natuurlijke voetverzorging, of voetverzorging met natuurlijke producten, 
daarover gaat het. Een natuurlijke huisapotheek voor voeten, het werd een 
ware uitdaging!
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2. Disclaimer 

“Hoewel de auteur zich inspant om informatie te verschaffen die actueel en 
juist is, kan geen garantie gegeven worden dat al die informatie adequaat 
juist en volledig is, noch dat ze alomvattend is. De auteur noch de vzw 
Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg kunnen in geen enkel 
geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de 
informatie die in dit eindwerk voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van
specifieke informatie. De eventueel vermelde adviezen en handelingen 
worden volledig op eigen verantwoordelijkheid toegepast. Bij het uitblijven 
van resultaat of bij eventueel ernstige klachten, dient men zich onmiddellijk 
te richten tot een professionele hulpverlener of arts.”
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3. Inleiding

Voor ik begon aan het schrijven van dit eindwerk inventariseerde ik de meest
voorkomende voetproblemen binnen ons gezin en werd de apotheekkast 
grondig nagekeken. Het leverde een behoorlijke hoeveelheid producten op, 
waarvan sommige amper gebruikt werden of worden en een aantal de 
vervaldatum naderde. 

Dat moest beter kunnen. 

Met een grote tuin, en een verscheidenheid aan planten, wilde ik de meeste 
voetproblemen kunnen verhelpen zonder dure producten aan te schaffen.
Ook een beter resultaat en grotere therapietrouw werden vooropgesteld.

De bouw en functies van de voet worden kort belicht, daarna komen de 
verschillende aandoeningen die ik bij ons gezin wilde aanpakken en  
vervolgens de bereidingen die ik hiervoor maakte.

Het werden er veel, waar telkens door kleine aanpassingen ook nog andere 
doelen mee bereikt kunnen worden. Een ander maceraat, een andere 
etherische olie: het geeft al snel een ander resultaat. 

Om het geheel overzichtelijk te houden, volgt de bespreking van planten, 
etherische oliën en grondstoffen als apart hoofdstuk.
De planten die ik zelf oogstte in de tuin, of waar ik zelf vertrok van het 
gedroogde kruid om bereidingen mee te maken, worden besproken. 
Daarna volgen de etherische oliën en andere gebruikte grondstoffen.  
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4. Anatomie en fysiologie van de voet

Onze voeten brengen ons overal, en zorgen ervoor dat we -letterlijk- stevig in
onze schoenen staan. Een klein beetje inzicht in de bouw en functies van de 
voet is dan ook noodzakelijk.

4.1 Anatomie van de voet:

De voet is een complexe puzzel van botten en gewrichten, pezen en spieren. 
Enkele getalletjes: onze voeten bevatten 26 beenderen, 33 gewrichten, 19 
spieren en pezen en 107 ligamenten.

Aan de voet kunnen drie delen onderscheiden worden:

• de voorvoet met de tenen: de tenen zorgen voor stabiliteit en zijn zeer 
belangrijk voor het bewaren van het evenwicht;

• de middenvoet zorgt voor de verbinding tussen tenen en voetwortel;

• de voetwortel verbindt de voet met het been, en zorgt ervoor dat de 
voet naar binnen en naar buiten gekanteld kan worden.

Ligamenten, pezen en spieren zorgen dat alles vlot kan bewegen en op zijn 
plaats blijft. De spieren en pezen aan de bovenzijde van de voet zorgen voor 
het strekken van de voet (tenen optrekken) en de buitenwaartse beweging. 
Aan de onderzijde liggen de spieren die de tenen naar binnen toe kunnen 
intrekken, en de voet naar binnen laten kantelen.

De voetspieren zijn klein, maar moeten sterk genoeg zijn om alle functies 
voldoende te kunnen vervullen. Bij onvoldoende sterke spieren zakt het 
voetgewelf in. Als dit te sterk tot uiting komt, kan dit leiden tot blessures, die
door een verkeerde stand van de voet ook andere klachten kunnen geven: 
knie, heup en rug kunnen in een verkeerde stand 'gedwongen' worden en zo 
op een verkeerde manier belast worden.
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4.2 Fysiologie van de voet:

Onze voeten moeten zorgen voor een stabiel steunvlak. Ze steunen het 
lichaam op de grond, voornamelijk door het enkelgewricht en het hielbeen.
Voeten houden ons in evenwicht door aanpassingen in verschillende 
richtingen. Hiervoor zijn vooral de voetgewrichten verantwoordelijk. 
Voeten kunnen zich snel aanpassen aan veranderende situaties en zijn 
afzetpunt en schokdemper bij wandelen en lopen. Een goede afrolling van de
voet is belangrijk, anders ondervindt de rest van het bewegingsapparaat ook
hinder. Dit alles kan omdat beentjes en gewrichten van de voet onderling 
verbonden zijn door talloze spieren en gewrichtsbanden, waardoor het een 
goedverpakt geheel lijkt. 

4.3 Hygiëne van de voet:

Onze voeten zijn belangrijk, en toch worden ze vaak stiefmoederlijk 
behandeld. Een goede voethygiëne is noodzakelijk, en vraagt veel minder 
tijd en moeite dan alle kwalen achteraf oplossen.

Wat houdt dit in?

• Draag goede schoenen. Goede schoenen geven voldoende steun 
aan de enkel, hebben een flexibele voorvoet, steunen het binnenste 
voetgewelf en passen mooi aan. Niet te groot (wrijving kan blaren 
veroorzaken) of niet te klein, voldoende ademend, bij voorkeur leder.
Als het kan, wissel je dagelijks schoenen af. Zo hebben ze voldoende
tijd om te drogen en te verluchten.

• In goede schoenen draag je best ook goede sokken: katoen of wol 
zijn natuurlijke producten die voldoende vocht kunnen opnemen en 
niet voor een broeierig milieu zorgen zoals synthetische stoffen 
doen.
Elke dag schone sokken, indien nodig ook meer keren per dag. 

• Was de voeten grondig, minstens éénmaal per dag, met een 
neutrale zeep. Spoel zorgvuldig met water, en droog de voeten 
grondig af, vooral tussen de tenen.

• Knip teennagels regelmatig. Recht en niet te kort. Hou de nagels ook
proper: vuile nagels zijn een bron van bacteriën.

• Verwijder eelt met een eeltrasp of puimsteen. 
• Hydrateer regelmatig je voeten met een vochtinbrengende crème.
• Loop regelmatig eens op blote voeten.
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5. Voetproblemen binnen ons gezin

Piet leeft (letterlijk) op grote voet. Hij loopt graag, maar heeft na het lopen 
soms 'zware benen' of verhitte voeten. Ook krampen durven wel eens de kop
opsteken, en als de inspanning te groot was, kunnen de achillespezen 
tegensputteren. Lokaal (vooral onder de grote tenen) heeft hij wat eelt, en 
ter hoogte van enkels en onderbenen spataders en 'spider veins'. 
Hij houdt van een voetbadje en een voetmassage achteraf. Hij heeft eerder 
droge voeten.

Toon is de jongste van de vier zonen. Toon heeft zeer gevoelige voeten. Bij 
elk nieuw paar schoenen heeft hij gegarandeerd blaren. Hij heeft (voorlopig?)
ook nog vooral droge voeten, met extreem droge nagelriemen. 
In de zomer is er ook het fenomeen 'scoutskampvoeten'. Dat laat zich best 
omschrijven als pikzwarte voeten, vol wondjes, blaren, splinters, 
insectenbeten en schrammen. Een niet te harden geurtje hoort hier ook bij, 
en een douche helpt niet. Een volgehouden aanpak wél. 

Seppe is een watersporter, en al dat vocht geeft 'zwemmerseczeem', of 
voetschimmel (tinea pedis). In de zomer heeft hij ook kampvoeten, en 
meestal komt er bij hem nog een spierverrekking of verstuiking bij, dikwijls 
van zijn rechterenkel.
Hij loopt graag op blote voeten, maar in gras zitten prikkende en bijtende 
beestjes. Opengekrabde en ontstoken insectenbeten zijn een deel van hem 
gedurende de hele zomer. 

Ward is eigenlijk de directe aanleiding voor dit eindwerk. Zijn kampvoeten 
zijn legendarisch, en aan de geur in de gang, waar de schoenenkast staat 
weten we of hij thuis is of niet. Gelukkig zijn daar remedies tegen...
Ward heeft zweetvoeten, zwemmerseczeem en schimmelnagels. Ontstoken 
nagelbedden, ingroeiende teennagels en de typische 'therapietrouw' van een
puber maken van zijn voeten 'moeilijke gevallen'. 
De huid van zijn voeten verweekt, hij heeft veel eelt en de combinatie 
warmte-vocht-dode huidschilfers zorgen samen met bacteriën en 
schimmelinfecties voor voetproblemen.

Wannes heeft droge voeten en dikwijls koude voeten. Na een nachtje 
stappen heeft hij soms verhitte voeten, soms blaren, soms wat last van 
vermoeide voeten, dat wisselt nogal. Wratten verdwijnen bij hem even snel 
als ze verschijnen. Onder zijn grote tenen heeft hij eelt, en ook na 
scoutskampen kunnen zijn voeten wat extra aandacht gebruiken. 
Ondertussen kan onze oudste ook enorm genieten van een voetmassage.

Ikzelf ervaar weinig voetproblemen. Verhitte, vermoeide voeten na een 
lange wandeling en ijskoude voeten ‘s avonds zijn zowat het enige waar ik 
last van heb. 
Een wrat kan ook al eens voorkomen. In de zomer, wanneer de 
schoeiselkeuze niet altijd even verantwoord is en er veel gezwommen wordt, 
kan zwemmerseczeem optreden.
Weinig voetproblemen dus, maar ik kan wel genieten van wat 
voetverwennerij: een voetbad en voetmassage met fijne geuren en zachte 
crèmes mogen altijd.
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6. Bereidingen

Het werd een boeiende zoektocht naar alternatieven voor wat de 
farmaceutische industrie te bieden heeft. 

Ik ging ervan uit dat ik vooral bruikbare dingen wilde maken en proberen, en 
zo veel mogelijk met producten en grondstoffen die al in de kast staan, of in 
onze eigen tuin groeien. 

Uiteraard is er een grote waaier aan interessante etherische oliën (verder EO
genoemd) en hydrolaten, emulgatoren en bewaarmiddelen, maar ik weet 
ondertussen op welke producten mijn gezinsleden en ikzelf zeker niet 
allergisch reageren. 
Als al die flesjes leeg zijn, is er nog tijd genoeg voor experimenten…

Vele recepten zijn mits kleine aanpassingen voor vele doelen inzetbaar. Een 
voetbad kan met andere kruiden een verkwikkend, of net rustgevend, een 
verwarmend of eerder verfrissend effect hebben. Scrubs, bruisballen, 
massageolie: mits aanpassen van de basisreceptuur kan aan veel behoeften 
voldaan worden.
Al deze dingen apart bespreken, zou te ver leiden. Ik beperk mij hierna tot 
wat effectief gebruikt wordt bij ons.

6.1 Snel-klaar-verwenvoetbad

ingrediënten:

• 1 kop grof zeezout
• 1 kop epsomzout
• 1 kop havermout
• gedroogde kruiden naar keuze

bereiding:

• meng alles 
• vul stoffen zakjes of theezakjes met het mengsel

gebruik:

• vul een voetbad met warm water
• voeg een zakje toe
• geniet

variatie: 

• er kan ook een eetlepel amandelolie en 20 druppels EO naar keuze 
toegevoegd worden aan het mengsel. Bewaar het dan in een 
afgesloten bokaal, en schep per keer een portie in het voetbad.
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6.2 Verfrissend voetbad na het lopen

ingrediënten:

• 500 ml saliesap, verkregen door gebruik te maken van de 
sapextractor; dmv stoom wordt het sap aan de planten onttrokken.

• klein kopje epsomzout
• klein kopje havermout
• 4 druppels EO pepermunt
• 10 ml tinctuur salie
• warm water

bereiding:

• de EO van pepermunt bij de tinctuur voegen
• alle ingrediënten in een voetenbad doen en warm water toevoegen

6.3 Afterkampvoetbad

ingrediënten:

• versgeknipte salie 
• kokend water
• 10 druppels EO tea tree 
• 3 druppels EO pepermunt
• eetlepel room

bereiding: 

• maak een infuus van salie: een maatbeker van 1 liter losjes vullen 
met salie en overgieten met kokend water, 5-tal minuten afgedekt 
laten staan 

• giet deze bereiding door een zeef in het voetbad
• temperatuur controleren en aanvullen met water tot de gewenste 

temperatuur bereikt is
• EO van tea tree en pepermunt in een lepel room doen
• mengsel toevoegen aan het voetbad

gebruik:

• voeten een kwartiertje in voetbad, nadien goed afdrogen
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6.4 (Voet)badbruisballen

ingrediënten:

• 200 mg natriumcarbonaat
• 100 mg citroenzuur
• 100 mg maiszetmeel
• 1 theelepel zoete amandelolie
• 10 ml hamamelishydrolaat
• 95 druppels EO rozemarijn

bereiding:

• meng natriumbicarbonaat, citroenzuur en maiszetmeel in een kom
• verstuif er een gedeelte van het hydrolaat over en meng zeer goed
• druppel de EO in de amandelolie, voeg toe en meng opnieuw alles 

zeer goed
• verstuif nu de rest van het hydrolaat en meng tot je een geheel 

krijgt met de consistentie van nat zand
• doe in vormpjes en druk zeer goed aan
• ontvorm en laat 24 uur drogen
• bewaar in een goed afgesloten bokaal

6.5 Voetbadpraline

ingrediënten:

• 15 g cacaoboter
• 9 g olie (naar keuze, ik gebruikte al amandelolie, druivenpitolie en 

kokosolie)
• 3 g mulsifan
• 2 à 3 druppels EO naar keuze

bereiding:

• cacaoboter, olie en mulsifan samen smelten en in vormpje gieten
• voldoende laten afkoelen en EO voorzichtig bijvoegen
• laten uitharden (kan snel in diepvries)
• ontvormen en bewaren in afgesloten bokaal

gebruik:

• mee laten smelten in een voetbadje

variatie: 

• er kunnen gedroogde kruiden of havermout toegevoegd worden
• er kan ook een maceraat gebruikt worden i.p.v. gewoon olie
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6.6 Scrub met kokosolie en zout

ingrediënten:

• ½ kopje kokosolie
• 1 kop grof zeezout
• enkele druppels EO naar keuze

bereiding:

• meng alle ingrediënten en bewaar in de bokaal

gebruik: 

• maak je voeten vochtig 
• breng de scrub aan en wrijf in
• spoel je voeten en droog ze goed af

6.7 Vet voetmasker voor ’s nachts

ingrediënten: 

• 10 g lanoline 
• 5 g bijenwas 
• 5 g sheaboter 
• 20 g amandelolie 
• 20 g jojobaolie 
• 40 g oranjebloesemhydrolaat 
• 10 druppels EO mandarijn 
• enkele druppels Cosgard

bereiding: 

• smelt de bijenwas au bain-marie
• voeg dan de lanoline en sheaboter erbij.
• als alles gesmolten is de amandelolie en jojobaolie toevoegen
• van het vuur halen.
• in een andere maatbeker het oranjebloesemhydrolaat verwarmen tot

het dezelfde temperatuur heeft als de vetfase. Een goede 
temperatuur om deze crème te roeren is ongeveer 45°C. 

• onder voortdurend roeren langzaam het hydrolaat aan de vetfase 
toevoegen tot een mooie crème ontstaat. 

• de EO mandarijn toevoegen als de temperatuur onder de 40°C is
• de Cosgard toevoegen en verder roeren tot de crème is afgekoeld en

in een gesteriliseerd potje gieten. 

gebruik:

• de crème 's avonds aanbrengen op de gehele voet
• eventueel een sok hierover aandoen, de crème blijft lang vet 

aanvoelen
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6.8 Eenvoudige massageolie

ingrediënten:

• een plantaardige draagolie naar keuze
• een EO naar keuze

gebruik:

• doe een beetje olie (= 1 koffielepel) in de handpalm en voeg 1 à 2 
druppels EO naar keuze toe.

• masseer hiermee voet, enkel, onderbeen, naargelang de toepassing

6.9 Verfrissende voetencrème

ingrediënten:

• 10 g goudsbloemmaceraat in zonnebloemolie
• 5 g cacaoboter
• 5 g tefose
• 25 ml hamamelishydrolaat
• 10 druppels tinctuur van Vitis vinifera
• 5 druppels EO pepermunt
• 3 druppels Cosgard

bereiding:

• smelt goudsbloemmaceraat, cacaoboter en tefose (= vetfase) 
samen in een maatbeker.

• breng het hamamelishydrolaat (= waterfase) in een andere 
maatbeker 

• vetfase en waterfase in twee maatbekers op 65°C brengen
• waterfase langzaam bij vetfase voegen, onder voortdurend roeren
• na afkoelen 10 druppels tinctuur en 5 druppels EO toevoegen, 
• 3 druppels Cosgard toevoegen als bewaarmiddel
• alles goed mengen en in een zalfpotje doen

gebruik:

• heerlijk om na een wandeling op verhitte voeten aan te brengen
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6.10 Lotion bij zware benen

ingrediënten:

• 20 ml maceraat van Sint-Janskruidbloemen in zonnebloemolie
• 4 gram tefose
• 75 ml hamamelishydrolaat
• 10 druppels tinctuur van Vitis vinifera
• 7 gram Aloë vera gel
• 10 druppels EO cajeput
• 10 druppels EO jeneverbes
• 10 druppels EO citroen, schil
• 10 druppels EO cipres

bereiding: 

• olie en tefose samen au bain-marie verwarmen tot 65°C
• hydrolaat au bain-marie verwarmen tot dezelfde temperatuur
• het hydrolaat langzaam, onder voortdurend roeren aan de vetfase 

toevoegen
• blijven roeren tot zich een mooie gladde lotion vormt
• als de temperatuur onder de 40°C is de tinctuur, Aloë vera gel en EO

toevoegen.
• goed doorroeren 

gebruik:

• aanbrengen op vermoeide, zware benen, bij spataders en van onder 
naar boven (in de richting van het hart) inmasseren.

• Sint-Janskruid werkt fotosensibiliserend, de behandelde 
lichaamsdelen niet blootstellen aan zonlicht.

6.11 Wintergreenolie

ingrediënten:

• 1 theelepel gedroogde rozemarijn
• 1 theelepel gedroogde tijm
• 1 theelepel gedroogde salie
• 1 theelepel gedroogde jeneverbes
• 50 ml amandelolie
• 50 druppels EO wintergreen

bereiding:

• meng de kruiden en kneus ze in een vijzel
• doe in een schone bokaal en overgiet met de amandelolie
• laat 2 weken macereren
• zeef, en voeg 50 druppels EO wintergreen toe

gebruik:

• inmasseren op pijnlijke pees
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6.12 Ligusterbloemenzalf

ingrediënten: 

• 30 ml ligusterolie (maceraat van ligusterbloemen in zonnebloemolie)
• 5 g bijenwas
• 5 druppels EO tea tree
• 5 druppels EO echte lavendel

bereiding: 

• meet olie en bijenwas af en smelt samen au bain-marie
• neem uit het water, blijf roeren tot de temperatuur 40°C is en voeg 

dan de EO toe
• roer het geheel goed door en schep in een zalfpotje

gebruik:

• masseer de voeten ‘s avonds in met de zalf.

variatie:

• 40 ml ligusterolie
• 8 g bijenwas
• 8 g cacaoboter
• optie: 15 druppels EO naar keuze

opmerkingen:

• de variant geeft een zalf die steviger aanvoelt na het opstijven, 
maar toch zeer soepel verdeelt en intrekt.

• zonder etherische olie heerlijk als 'verwenmassage', 
• voor Ward maakte ik deze zalf met EO tea tree, wegens 

voetschimmel.
• voor Piet met EO echte lavendel; voor kloofje tussen tenen werd 

deze afgewisseld met de variant met tea tree

6.13 Snel recept bij voetschimmel (tinea pedis of zwemmerseczeem)

ingrediënten: 

• vodka 
• EO (tea tree) 

bereiding:

• vodka afmeten en in verstuiverflesje doen
• per ml vodka 1 druppel EO (tea tree) toevoegen

gebruik:

• goed schudden voor gebruik
• goed tussen de tenen sprayen, meermaals per dag 
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Ook tegen voetschimmel: zuivere EO van tea tree op de aangetaste plaatsen

6.14 Schoenendeo

ingrediënten:

• 3 afgestreken eetlepels natriumbicarbonaat 
• 6 afgestreken eetlepels maiszetmeel 
• 10 druppels EO eucalyptus 
• 10 druppels EO tea tree 
• 15 druppels EO pepermunt 

bereiding:

• meng alle ingrediënten in een kom
• vul daarmee een strooibusje. 

gebruik:

• strooi het poeder in stinkende schoenen, maar zorg wel dat het 
poeder verwijderd wordt voor je je schoenen aandoet: 
natriumbicarbonaat schuurt en zou wondjes kunnen veroorzaken. 

6.15 Voetendeo

ingrediënten:

• 50 g kleipoeder
• 50 g maiszetmeel 
• 10 druppels EO spijklavendel
• 10 druppels EO tea tree 
• 5 druppels EO roosgeranium
• 5 druppels EO pepermunt (verkoelend) OF 5 druppels EO salie 

(zweetremmend)

bereiding:

• meng alle ingrediënten in een kom
• vul daarmee een strooibusje. 

gebruik:

• strooi het poeder op je voeten, in je sokken, in je schoenen. Zorg 
ervoor dat ook tussen de tenen het poeder goed verdeeld wordt.
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6.16 Nagelriemcrème

ingrediënten:

• 45 g sheaboter 
• 15 g cacaoboter 
• 8 g bijenwas 
• enkele druppels vitamine E
• 10 druppels EO (voor teennagels kan tea tree of manuka of niaouli, 

bij ontsteking van het nagelbed combineren met palmarosa of 
roosgeranium) 

bereiding:

• boters en bijenwas samen smelten
• als het geheel ongeveer 40°C is de EO en vit E doorroeren.
• in blikjes gieten en verder laten afkoelen

gebruik:

• de crème aanbrengen op de nagelriemen
• goed inmasseren

6.17 Heermoessiroop voor sterke nagels

ingrediënten:

• 50 g verse heermoes
• 10 g gedroogde brandnetel 
• 500 ml water 
• ruwe rietsuiker 
• citroensap 

bereiding: 

• doe de in stukken gesneden heermoes in een pan, samen met het 
water

• breng aan de kook en laat 10 min. zachtjes koken
• zet het vuur af en voeg de brandnetel toe, laat 10 min. afgedekt 

trekken
• zeef het decoct 
• per 100 ml 62 g suiker toevoegen
• even laten koken
• voeg het sap van een citroen toe
• giet in een gesteriliseerd flesje

gebruik :

• 1 à 2 eetlepels per dag gedurende 2 weken, dan stoppen en 
eventueel later nog eens een kuur doen. 
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6.18 Melksap bij wratten

ingrediënten:

• melksap van Stinkende gouwe

gebruik:

• wrat aanstippen met het melksap, twee keer per dag

variant: 

• het melksap van paardenbloem (vers geplukt blad) of onrijpe vijg 
kan eveneens worden gebruikt

6.19 Tinctuur van Stinkende gouwe

ingrediënten:

• alcohol 50 % van totale hoeveelheid vocht
• appelazijn 50 % van totale hoeveelheid vocht
• vers 1:2 of gedroogd 1:5 plantenmateriaal

bereiding:

• weeg de kruiden en vloeistoffen af
• doe de gedroogde kruiden in een bokaal, en overgiet met het 

alcohol-azijnmengsel
• laat twee weken trekken op een donkere plaats
• zeef de kruiden uit de vloeistof, pers goed uit
• giet de tinctuur in een donker flesje met druppelteller

gebruik:

• wrat aanstippen met de tinctuur
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6.20 Wondzalf

ingrediënten:

• 30 ml goudsbloemolie (maceraat van goudsbloem in 
zonnebloemolie)

• 5 g bijenwas
• 10 druppels EO echte lavendel
• ½ koffielepel tijmhoning

bereiding:

• weeg olie en bijenwas nauwkeurig af en smelt samen au bain-marie
• neem uit het warmwaterbad en blijf roeren tot de temperatuur 

gezakt is tot 40°C
• voeg dan de honing en de EO toe, en roer goed door
• schep in een zalfpotje

gebruik:

• aanbrengen op schrammen, wondjes, blaren, zweertjes enz.

6.21 Arnicazalf

ingrediënten:

• 8 g bijenwas
• 8 g cacaoboter
• 40 g maceraat van Arnica Montana (Valkruid) in zonnebloemolie
• 10 druppels EO van strobloem
• 10 druppels EO van cajeput

bereiding:

• weeg de bijenwas, de olie en cacaoboter af
• voeg samen in een beker
• verwarm au bain-marie tot het mengsel volledig gesmolten is
• laat afkoelen tot onder de 40°C
• voeg de EO van strobloem en cajeput toe
• schep onmiddellijk in een zalfpotje

gebruik:

• uitwendig aanbrengen op verstuikingen, bloeduitstortingen, blauwe 
plekken

• niet op open wonden toepassen
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6.22 Smeerwortelzalf

ingrediënten:

• 100 g maceraat van smeerwortel en goudsbloem in kokosolie
• 20 druppels EO van kruidnagel
• 20 druppels EO van rozemarijn

bereiding:

• maceraat: wortel van smeerwortel in kleine stukjes samen met 
lintbloemen van de goudsbloem op een zacht vuurtje au bain-marie 
laten macereren in de kokosolie (3 à 4 uur)

• maceraat zeven
• na afkoeling tot 40°C de EO bijvoegen
• giet de vloeibare zalf in steriele potjes

gebruik:

• uitwendig aanbrengen bij kneuzingen, verzwikkingen en 
verrekkingen

6.23 Insectenwerende lotionbar

ingrediënten:

• 45 g kokosolie
• 30 g bijenwas
• 30 g cacaoboter
• 15 druppels EO van spijklavendel
• 15 druppels EO van atlasceder
• 15 druppels EO van citronella
• 15 druppels EO van lemongrass

bereiding:

• weeg de kokosolie, bijenwas en cacaoboter af
• voeg samen in een hittebestendige maatbeker
• verwarm au bain-marie tot alles gesmolten is
• laat al roerend afkoelen tot ongeveer 40°C en voeg dan de EO toe
• roer goed door elkaar en giet in vormpjes
• laag goed opstijven, ontvorm, verpak en voorzie van een etiket

gebruik:

• wrijf de lotionbar over de lichaamsdelen die je wil beschermen tegen
insecten

• door de lichaamswarmte smelt de bar
• niet op open wonden aanbrengen
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6.24 Anti-jeukstick

ingrediënten:

• 6 g cacaoboter
• 4 g sheaboter
• 8 g cetylalcohol
• 8 g bijenwas
• 20 ml maceraat van weegbree in zonnebloemolie
• 32 druppels EO spijklavendel
• 16 druppels EO atlasceder

bereiding:

• doe alle ingrediënten (behalve de EO) in een maatbeker en laat 
smelten au bain-marie

• voeg na afkoeling tot 40°C de EO toe
• giet in een huls om een stick te maken, of in vormpjes om een 

lotionbar te verkrijgen
gebruik:

• aanbrengen op insectenbeten, brandnetelprikken, jeukende plaatsen

6.25 Bij jeuk

• zuivere EO van spijklavendel
• gekneusd blad van smalle weegbree

6.26 Bij blaren

• blad van hemelsleutel, waarvan het buitenste vliesje afgehaald is, 
tegen de blaar of brandwonde leggen
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6.27 Bij eelt

ingrediënten: 

• 20 g vers klimopblad
• 100 ml azijn (appelazijn)

bereiding:

• kneus de klimopbladeren en laat ze 24 uur macereren in de 
appelazijn

gebruik:

• breng de klimopbladeren op de eeltplekken aan en hou ze ter 
plaatse met een windel of folie, enkele uren tot maximaal 1 nacht

• eelt wordt op die manier zacht en is makkelijker te verwijderen

variant: 

• ook het geweekt blad van hemelsleutel kan hiervoor gebruikt 
worden

6.28 Bij koude voeten

ingrediënten: 

• 1 koffielepel zoete amandelolie
• 2 druppels EO van zwarte peper

bereiding:

• de amandelolie in de handpalm nemen en daar de EO aan 
toevoegen

gebruik:

• de koude voeten masseren met het mengsel
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7. Planten

7.1 Heermoes – Equisetum arvense L.

botanische eigenschappen:

• familie: Paardenstaarten - Equisetaceae
• plant: winterharde, overblijvende primitieve

plantensoort die geen bloemen, bladeren of
zaden bezit

• voortplanting: via sporen en wortel. Na
verwelking wordt de fertiele stengel
vervangen door een éénjarige, steriele,
hogere, heldere, sterk vertakte
zomerstengel

• stengel: cilindrische stengel in leden
verdeeld, met 6 à 12 lengteribben. Op de
plaatsen waar hij knopen vertoont, staan
kransen van enkelvoudige, lichtgroene,
gelede vierkante takjes.

• wortel: sterke, diep-ondergronds reikende,
zwarte, buisvormige, kruipende wortelstok

• biotoop: koele, vochtige, zandige of zure,
kiezelrijke of lemige grond. In de zon of
halfschaduw, vooral op braakliggend terrein

• voorkomen:  inheems in Europa, nu ook voorkomend in Noord-
Amerika en Azië, Noord- en Zuid-Afrika

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: heermoessiroop voor sterke nagels
• gebruikte delen: bovengrondse steriele groene stengel, geoogst in 

een jong en nog zacht stadium
• gebruikte vormen: decoct van vers kruid in siroop, infuus van vers 

kruid, tinctuur, gedroogd kruid

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: mineralen, saponinen, looistof, flavonoïden, 
etherische olie, kiezelzuur

• inwendig: herstelt, versterkt en versoepelt het skelet, kraakbeen, 
pezen, gewrichtsbanden, huid, haar en nagels

• uitwendig: 
◦ remineraliserend en bindweefselversterkend
◦ bloedstelpend, samentrekkend en zweetremmend
◦ antiseptisch

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ niet bij oedemen door hart- of nierlijden
◦ niet bij zwangerschap
◦ mogelijk interactie met bloedverdunnende medicatie
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7.2 Jeneverbes - Juniperus communis L.

botanische eigenschappen:

• familie: Cipres - Cupressaceae
• plant: aromatische, groenblijvende,

winterharde, traaggroeiende struik tot boom.
• wortel: krachtige wortelbundel
• stengel: kegel- of zuilvormig, knoestig

houtgewas met harsachtige, dennenachtige
geur en opstijgende, sterk vertakkende
takken

• blad: jong blad is scherp, naaldvormig, grijs
tot blauwgroen, ongeveer 1,5 cm,
kruisgewijs of in kransen van 3. Oud blad is
een schubachtige, niet-prikkende naald

• bloeiwijze: april - juni, met onopvallende
geelgroene bloemen

• vrucht: schijnbessen, die er 3 jaar over doen
om volledig rijp te worden. Van groen tot
donkerpaars. De rijpe jeneverbes heeft 3
slanke driekantige zaden.

• biotoop: open plaatsen van rotsige hellingen
in de zon, goed doorlatende, zure, kalkrijke
grond

• voorkomen: inheems in Eurazië en Amerika.

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: wintergreenolie
• gebruikte delen: de vruchten als ze rijp zijn
• gebruikte vormen: etherische olie, maceraat

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: etherische olie
• uitwendig: 

◦ doorbloedingsverhogend, bevordert de afvoer van afvalstoffen 
onderhuids. Ontstekingswerend, pijnstillend, ontsmettend.

◦ spierontspannend
• waarschuwingen en contra-indicaties:

◦ niet bij zwangerschap en borstvoeding
◦ niet bij nierlijden
◦ niet bij leverlijden
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7.3 Stinkende gouwe – Chelidonium majus L.

botanische eigenschappen:

• familie: Papaver - Papaveraceae
• plant: overblijvende, winterharde,

snelgroeiende, teergebouwde plant, 30 à
120 cm.

• wortel: vlezige, vrij kleine korte wortelstok
die zich sterk vertakt

• stengel: opgaand, hol, vertakt, wollig
behaard, broos. Bij afbreken leveren ze een
oranjegeel melksap op.

• blad: blauwgroen behaard, diepbochtig
ingesneden, ze worden beschouwd als
samengesteld. Oneven geveerd, met
onregelmatig gekartelde blaadjes waarvan
het eindblaadje het grootst is.

• bloeiwijze: mei tot augustus, tere goudgele
bloempjes in losse schermen aan het einde
van de stengel in de bladoksel

• vrucht: 3 à 5 cm lange slanke peulvruchtjes
met zwarte zaadjes

• biotoop: zandige, vochtige voedselrijke, stikstofrijke, kalkhoudende 
bodem, schaduw tot halfzon, dichtbij menselijke activiteit. Ook 
bosrandplant.

• voorkomen: inheems in gematigd Europa, Noordwest-Afrika, West- 
en Noord-Azië, ingeburgerd in Noord-Amerika.

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: melksap bij wratten en tinctuur
• gebruikte delen: bovengronds kruid
• gebruikte vormen: melksap uit vers kruid, tinctuur

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: alkaloïden 
• uitwendig: 

◦ antimitoticum (remt celdeling), keratolytisch, antiviraal en 
antibacterieel, antitumoraal

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ niet voor kinderen onder de 7 jaar
◦ niet bij zwangerschap
◦ melksap niet op open wonden
◦ omliggende huid beschermen of afdekken

Opmerking:

Ook het witte melksap van paardenbloem (Taraxacum officinale Weber) remt 
celdeling en kan gebruikt worden om wratten te behandelen.
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7.4 Hemelsleutel - Sedum telephium L.

botanische eigenschappen:

• familie: Vetplanten - Crassulaceae
• plant: overblijvend kruid, dat 25 tot 60

cm hoog wordt en bloeit van juli tot
september

• stengel: De stengels staan rechtop of
zijn boogvormig opstijgend. Onder de
bloeiwijze zijn ze niet vertakt.
Stengeldelen kunnen gaan wortelen.

• blad: De zittende, vlezige, lichtgroene
tot blauwgroene bladen zijn kaal en
worden 5-8 cm. Ze zijn eirond tot
langwerpig. De bovenste staan
verspreid, de andere zijn
tegenoverstaand of ze staan in kransen
van drie. De bladvoet is hartvormig,
afgerond of versmald en de bladrand is
vaak gekarteld.

• wortel: wortelknollen
• bloeiwijze: De bloemen zijn

tweeslachtig. Dichtbloemige
schermvormige tuilen met paarsrode,
roze, groengele of witachtige 0,8-1 cm grote bloemen

• vrucht: doosvrucht
• biotoop: zonnige tot halfbeschaduwde plaatsen op vrij droge tot 

vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, niet of weinig 
bemeste, matig zure tot kalkrijke grond (zand, leem, lichte klei en 
zavel). Groeit in bermen, grasland, rivierdijken, kanaaldijken, langs 
spoorwegen, bossen, struwelen, bosranden, heggen en zeeduinen.

• voorkomen:  Gematigde en koele streken in Europa en Azië. 
Ingeburgerd in Noord-Amerika.

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: bij blaren
• gebruikte delen: blad
• gebruikte vormen: versgeplukt blad

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: slijmstoffen, looistoffen
• uitwendig: 

◦ samentrekkend
◦ wondhelend
◦ wondreinigend
◦ verweekt de huid, zodat eelt makkelijker te verwijderen is.

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ niet inwendig gebruiken (alkaloïden)
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7.5 Sint-Janskruid - Hypericum perforatum L.

botanische eigenschappen:

• familie: Hertshooi - Hypericaceae
• plant: overblijvend, winterhard,

aromatisch, kruidachtig gewas
dat tot 1 m hoog wordt

• wortel: omvangrijk vertakte
wortelstok

• stengel: stijf, rechtopgaand,
onderaan houtig, bovenaan sterk
vertakt. Vertoont 2 overlangs
lopende lijsten

• blad: klein, gaafrandig,
onbehaard, elliptisch tot ovaal,
heeft geen bladsteel, bladmoes
vertoont doorschijnende puntjes
(oliekliertjes) en aan de rand
vaag zwarte stipjes

• bloeiwijze: juni - september,
felgele, stervormige bloempjes
van 1,5 tot 2 cm in veelbloemige,
eindstandige bijschermen. Bij
kneuzing van het blad komt een
rode kleurstof vrij (hypericine)

• vrucht: 3-hokkige gestippelde vruchtdoos met donkerbruine 
cylindrische zaden

• biotoop: goed doorlatende tot droge, bij voorkeur kalkrijke grond, in 
zon of halfschaduw, verdraagt droge, onvruchtbare grond

• voorkomen: inheems in heel Europa, West-Azië en Noord-Afrika. 
Inmiddels ook ingeburgerd in Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, 
Australië en Nieuw-Zeeland

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: lotion bij zware benen
• gebruikte delen: bloeiende toppen
• gebruikte vormen: maceraat

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: etherische olie, looistoffen, hypericine
• uitwendig: 

◦ wondhelend, huidregenererend, antiseptisch, antiviraal
◦ ontstekingswerend, pijnstillend

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ fotosensibiliserend
◦ niet bij zwangerschap en borstvoeding
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7.6 Grote brandnetel - Urtica dioica L.

botanische eigenschappen:

• familie: Brandnetel - Urticaceae
• plant: winterharde, overblijvende plant

die van 30 tot 150 cm hoog kan worden
en onbeperkt uitgroeit in de breedte

• stengel: Heeft rechtopstaande vierkante
stengels, groen tot purper, onvertakt en
behaard. De brandnetel heeft op blad
en bladeren stijve haartjes die bij
contact afbreken en jeuk en een
branderig gevoel veroorzaken

• blad: gesteeld, eirond tot langwerpig,
grof gezaagd en behaard. Ze staan
kruisgewijs

• wortel: sterk ontwikkeld, taai, geel,
ondergronds kruipend

• bloeiwijze: hangende, tot 10 cm lange
trosjes van kleine geel-groene
bloempjes, okselstandig.

• vrucht: de vrouwelijke bloemen zorgen voor eivormige dopvruchtjes 
met 1 zaad

• biotoop: houdt van halfschaduw, en een vochtige beschutte 
standplaats. Brandnetel houdt van een grond rijk aan nitraten.

• voorkomen: inheems in Afrika en West-Azië, nu algemeen verspreid 
in alle gematigde streken van Afrika, Azië, Amerika, Europa en 
Australië, en op bergtoppen in de tropen

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: heermoessiroop voor sterke nagels
• gebruikte delen: bovengronds jong kruid, geoogst voor de bloei
• gebruikte vormen: infuus van vers kruid, infuus van gedroogd kruid, 

tinctuur 

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: mineralen, looistoffen
• inwendig: 

◦ versterkt haren en nagels, versterkt kraakbeen, bevordert 
beenopbouw

◦ remineraliserend : helpt bij beenkrampen door hoog 
calciumgehalte

• uitwendig: 
◦ astringerend, bloedstelpend en wondhelend 
◦ doorbloedingsbevorderend, verwarmend

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ niet bij zwangerschap of borstvoeding
◦ niet bij oedemen bij hart- of nierlijden
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7.7 Gewone smeerwortel - Symphytum officinale L.

botanische eigenschappen: 

• familie: Ruwbladigen - Boraginaceae
• plant: overblijvende, winterharde, 30 cm

tot 1,5 m grote, bossige plant
• wortel: diepzwarte, soms vertakte, met

slijm bedekte penwortel. Tot 50 cm lang.
• stengel: fors, rechtopstaand, vierkantig,

vertakt, van binnen hol, van buiten ruw
behaard

• blad: dik, donkergroen, sappig,
gerimpeld, ruw behaard, eirond tot
lancetvormig, onderaan gesteeld,
hogerop zittend

• bloeiwijze: mei tot augustus,
klokvormige bloemen van wit tot
paarsrood

• vrucht: harde, glanzende splitvrucht met
4 noten

• biotoop: vochtige tot natte vruchtbare
grond in halfschaduw of zon.

• voorkomen: inheems in Europa met
uitzondering van het warme droge Zuiden, West-Siberië en gematigd
Azië, ingeburgerd in Noord-Amerika en andere streken.

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: smeerwortelzalf
• gebruikte delen: wortel
• gebruikte vormen: tinctuur, maceraat

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: slijmstoffen, looistoffen, allantoïne
• uitwendig: 

◦ wondhelend, huid- en slijmvliesherstellend, verzachtend, 
samentrekkend, bloedstelpend, ontstekingswerend.

◦ regenereert beschadigd bindweefsel en kraakbeen, bevordert 
heling van botbreuken

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ niet inwendig gebruiken
◦ niet tijdens zwangerschap en borstvoeding
◦ niet bij leveraandoeningen
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7.8 Wilde liguster - Ligustrum vulgare L.

botanische eigenschappen:

• familie: Olijf - Oleaceae
• plant: bladhoudende heester die tot 3 m

hoog kan worden
• stengel: jonge takken zijn kort en

zachtharig
• blad: elliptisch tot lancetvormig,

gaafrandig, iets lederachtig, glanzend
groen en kaal

• bloeiwijze: juni tot augustus,
pluimvormige bloei, wit, 7 tot 12 cm

• vrucht: zwarte bessen met steenvrucht
• biotoop: vochtige tot droge kalkrijke

grond
• voorkomen: Europa, Noord-Amerika,

delen van Australië

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten:
ligusterbloemenzalf

• gebruikte delen: bloem
• gebruikte vormen: maceraat

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: bitterstoffen, alkaloïden
• uitwendig: 

◦ anti-inflammatoir 
• waarschuwingen en contra-indicaties:

◦ enkel uitwendig gebruiken
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7.9 Echte tijm - Thymus vulgaris L.

botanische eigenschappen:

• familie: Lipbloemen - Lamilaceae
• plant: struikachtige, kruipende,

aromatische, groenblijvende,
vorstbestendige plant die 10 tot
40 cm groot kan worden.

• wortel: vele dunne wortels die een
dichte kluit vormen. Van daaruit
vertrekt een aan de basis houtig,
vertakt stammetje

• stengel: dun, houtig, taai,
vierkantig, kronkelig, sterk vertakt,
grijs

• blad: klein, langwerpig, puntig,
grijsgroen, kruisgewijs staande
blaadjes, lancet- of lijnvormig. 

• bloeiwijze: mei tot oktober,
schijnaren met witte of
rozepurperen tot lila buisbloempjes.

• vrucht: 4- delige bruine splitvrucht
met 4 bruine, ovale zaadjes.

• biotoop: goed doorlatende, matig
droge, kalkhoudende, zonnige, warme standplaats

• voorkomen: afkomstig van Middellandse Zeegebied, maar 
tegenwoordig overal gekweekt

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: wintergreenolie
• gebruikte delen: verse bloeiende toppen
• gebruikte vormen: etherische olie, infuus, maceraat

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: etherische olie, looistoffen, flavonoïden, saponinen, 
bitterstoffen

• uitwendig: 
◦ bactericide, anti-microbieel, schimmelwerend, epiteelvormend
◦ lokaal circulatiebevorderend, spierverwarmend en pijnstillend
◦ desodoriserend

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ niet bij zwangerschap
◦ niet bij hormoonafhankelijke aandoeningen
◦ niet bij hartinsufficiëntie
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7.10 Rozemarijn - Rosmarinus officinalis L.

botanische eigenschappen:

• familie: Lipbloemen - Lamiaceae
• plant: struikachtige, dichte,

aromatische, groenblijvende,
vorstbestendige plant die 50 cm à
2 m groot kan worden

• stengel: houtige, opgaande, sterk
vertakte bochtige stengels met
ruwe schors

• blad: zittend, tegenoverstaand,
lijnvormig, leerachtig blad van
2,5 cm. Bovenaan glimmend
blauwgroen, onderaan zilverwit.

• bloeiwijze: juli - augustus, wit, lila
of lavendelblauwe buisvormige
tweelippige bloemen

• vrucht: dopvrucht met 4 kleine
nootjes

• biotoop: goed doorlatende, matig
droge, kalkhoudende, zonnige,
warme standplaats

• voorkomen: afkomstig van
Middellandse Zeegebied, maar tegenwoordig overal gekweekt

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: wintergreenolie
• gebruikte delen: blaadjes
• gebruikte vormen: etherische olie, infuus, maceraat

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: etherische olie, looistoffen, flavonoïden
• uitwendig: 

◦ anti-inflammatoir, antiseptisch, analgetisch, astringerend, 
spierontspannend 

◦ verbetert de huiddoorbloeding
• etherische olie : 

◦ wordt verkregen door waterdampdistillatie van het 
bovengrondse kruid

◦ stimulans voor de bloedsomloop
◦ bij pijnlijke spieren

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ niet bij epilepsie
◦ baden zijn opwekkend, best niet 's avonds
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7.11 Echte salie – Salvia officinalis L.

botanische eigenschappen

• familie: Lipbloemen - Lamiaceae
• plant: overblijvende, vrij

winterharde, sterk vertakte,
aromatische plant

• stengel: vierkantig, behaard,
onderaan houtig, vertakt tot viltige
grijswitte behaarde twijgen

• blad: tot 5 cm groot, langwerpig,
grijsgroen, ellipsvormig met een fijn
gekartelde bladrand, kruisgewijs
tegenoverstaand en langgesteeld

• wortel: houtachtig, sterk vertakt
• bloeiwijze: vanaf mei met roze of

witte sikkelvormige bloemen die in
schijnkransen staan, tweelippig

• vrucht: donkere ovalen nootjes
• biotoop: vrij droge, goed

gedraineerde kalkrijke grond, op
open beschutte plaatsen in volle zon

• voorkomen: inheemse plant in het
Middellandse Zeegebied, en is
ingeburgerd in Zuid- en Midden Europa, tegenwoordig overal 
gekweekt omwille van zijn culinaire gebruik

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: verfrissend voetbad bij het lopen, 
afterkampvoetbad en wintergreenolie

• gebruikte delen: blad, geoogst vóór de bloei
• gebruikte vormen: infuus van vers kruid, maceraat, hydrolaat, EO, 

sap, tinctuur

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: etherische olie, bitterstoffen, looistoffen 
• uitwendig: 

◦ antibacterieel, fungistatisch en virustatisch voornamelijk door 
de etherische olie 

◦ epiteelvormend, astringerend, anti-inflammatoir door de 
looistoffen

◦ desodoriserend
• etherische olie : 

◦ wordt verkregen door waterdampdistillatie van het 
bovengrondse kruid

◦ werkt zweetremmend, schimmeldodend, samentrekkend en 
tonifiërend voor de huid
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• hydrolaat : 
◦ werkt regulerend bij overtollig zweten in oksels, handen en 

voeten
◦ heeft een schimmelbestrijdende werking
◦ verbetert circulatiestoornissen
◦ vermindert zuur- en vochtophoping in gewrichten
◦ kan als kompres gebruikt worden op zones met 

gewrichtspijnen
• waarschuwingen en contra-indicaties:

◦ niet bij zwangerschap of borstvoeding
◦ niet bij epilepsie
◦ niet bij hoge bloeddruk
◦ niet bij voorgeschiedenis van hormoonafhankelijke tumoren of 

aandoeningen
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7.12 Smalle weegbree - Plantago lanceolata L.

botanische eigenschappen

• familie: Weegbree - Plantaginaceae
• plant: tweejarige of overblijvende,

winterharde, zeer taaie plant
• wortel: korte wortelstok met talrijke

haarwortels
• stengel: rechtopstaand, zachtbehaard,

gegroefd en niet vertakt, tot 75 cm
hoog

• blad: wortelroset van rechtopstaande,
spits toelopende, lancetvormige,
parallelnervige bladeren van 10 tot
45 cm. Bovenaan glad donkergroen,
onderaan zijdeachtig behaard

• bloeiwijze: eivormige tot cilindrische aar
met donkere kelkbladeren en kleine,
doorschijnende, lichtgroene bloemen.
Helderwitte meeldraden steken uit de
bloemkroon

• vrucht: in aren geplaatste doosvruchten
met 2 à 3 donkerbruine ovale zaden

• biotoop: goed doorlatende, vochtige,
neutrale matig humusrijke grond in zon of halfschaduw, 
wijdverspreid

• voorkomen: inheems in heel Europa, Noord- en Centraal-Azië tot aan
de Himalaya en Noord-Afrika. Ingevoerd in Noord-Amerika en andere 
gematigde gebieden

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: anti-jeukstick, bij jeuk
• gebruikte delen: jonge bladeren tijdens de bloei geoogst
• gebruikte vormen: maceraat, vers blad

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: slijmstoffen, aucubine, bitterstoffen, looistoffen, 
mineralen

• uitwendig: 
◦ astringerend, wondhelend, ontstekingswerend, bloedstelpend, 

antiseptisch, antibacterieel
◦ jeukwerend
◦ fungistatisch

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ geen contra-indicaties gekend
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7.13 Klimop - Hedera helix L.

botanische eigenschappen:

• familie: Klimop - Araliaceae
• plant: houtige, winterharde,

groenblijvende, zelfhechtende
klimplant of bodembedekker tot
30 m hoog

• stengel: grote, dikke houtige stengel
met talrijke vertakkingen. Heeft
dichte pakjes hechtwortels.

• blad: klimop heeft 2 bladtypen, aan
de klimtakken met hechtwortels
gesteelde, glimmende, kale,
leerachtige, verspreid staande 3- tot
5-lobbige bladeren met een
donkergroene bovenzijde en lichte
onderzijde. Bladeren van de
topscheuten zijn eerder ruitvormig
tot eirond

• bloeiwijze: september tot november,
half bolvormige schermen met
groengele bloemen. Enkel op de aan
de zon blootgestelde delen van de
bovenste takken

• vrucht: steenvrucht, aanvankelijk groen, nadien blauwzwart, bevat  
2 à 5 rode zaden, giftig.

• biotoop: vooral in kalkrijke bossen, halfschaduw, vochtige, matig 
vruchtbare grond. Houdt niet van nat en zuur. Hecht zich makkelijkst
op bomen met grove schors.

• voorkomen: inheems in West-, Zuid- en Midden-Europa, Noord-Afrika 
en West-Azië. Nu ook ingeburgerd in Noord-Amerika.

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: bij eelt
• gebruikte delen: blad
• gebruikte vormen: maceraat

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: saponinen, looistoffen
• uitwendig: 

◦ verbetert doorbloeding, ontzwellend, schimmelwerend, 
antibacterieel, antiseptisch, ontstekingswerend, 
wondgenezend, astringerend, keratolytisch, pijnstillend, 
ontzwellend

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ niet te lang gebruiken, kan contactdermatitis geven
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7.14 Valkruid - Arnica montana L.

botanische eigenschappen

• familie: Composieten - Asteraceae
• plant: overblijvende, winterharde plant
• wortel: kruipende of scheefgroeiende

donkerbruine cilindervormige wortelstok
• stengel + blad: blad: eerste jaar, roset van

4 of 5 ovale zachtbehaarde heldergroene
voetbladeren. Tweede jaar, 30 à 60 cm
lange, donzige, rechtopstaande weinig
vertakte bloeistengel met kleine
lancetvormige parallelnervige zittende en
tegenoverstaande bladeren

• bloeiwijze: juni - augustus, oranje,
madeliefachtig bloemhoofd van 5 à 10 cm
doorsnede. Bestaat uit buisbloemen en
lintvormige straalbloemen.

• vrucht: dopvrucht met zaadpluis
• biotoop: koele, zure, niet-vochtige, goed

doorlatende, humusrijke grond in
halfschaduw of in de zon

• voorkomen: inheems in Noord- en Midden-
Europees bergland, Rusland en West-Azië.
Wordt steeds zeldzamer.

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: arnicazalf
• gebruikte delen: bloemen
• gebruikte vormen: maceraat

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: etherische olie, flavonoïden, bitterstoffen
• uitwendig: 

◦ bevordert de resorptie van bloeduitstortingen, vermindert 
zwelling, verhoogt doorbloeding

◦ ontstekingswerend, pijnstillend, antireumatisch, 
spierverwarmend, spierherstellend, spierontspannend

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ niet bij kinderen onder de 2 jaar
◦ niet bij allergie voor Asteraceae
◦ niet onder waterdicht verband 
◦ alleen op intacte huid en niet in nabijheid van ogen en mond
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7.15 Goudsbloem - Calendula officinalis L.

botanische eigenschappen

• familie: Composieten - Asteraceae
• plant: winterharde, 30 tot 70 cm hoge, één-

tot tweejarige plant, die zichzelf makkelijk
uitzaait

• stengel: De stengel is rechtopstaand,
hoekig, lichtgroen, vertakt en met
klierharen bezet

• blad: De bladeren zijn zittend, afwisselend
geplaatst, donzig behaard en gaafrandig. Ze
kunnen kleverig aanvoelen.

• bloeiwijze: De bloemen zijn alleenstaand en
eindstandig, vaalgeel tot intens oranje met
glanzende lintbloemen aan de buitenzijde
en centraal iets donkerder buisbloempjes.
De plant bloeit langdurig, van vroeg
voorjaar tot aan de eerste nachtvorst.

• vrucht: In het hart van de bloem verschijnen
de vruchtjes: zeer grillig van vorm,
halvemaanvormig tot rond, met een
wratachtige rugzijde.

• biotoop: een zonnige plaats op goed
doorlatende, niet te natte, kalkachtige tot stikstofarme bodem, liefst 
uit de wind

• voorkomen: vermoedelijk afkomstig van een nog zelden in het wild 
aangetroffen Zuid-, Centraal-, Oost-Europese en Aziatische variëteit, 
de Calendula arvensis L. De huidige goudsbloem is daar een 
gecultiveerde vorm van.

toepassingen:

• gebruikt in volgende recepten: verfrissende voetcrème, wondzalf, 
smeerwortelzalf

• gebruikte delen: lintbloemen
• gebruikte vormen: tinctuur, maceraat

eigenschappen:

• inhoudsstoffen: flavonoïden, looistoffen, saponinen, slijmstoffen, 
etherische olie

• uitwendig: 
◦ antiseptisch, antibacterieel, schimmelwerend, antiviraal en 

ontstekingswerend.
◦ keratolytisch 
◦ wondhelend, astringerend, bloedstelpend, verzachtend

• waarschuwingen en contra-indicaties:
◦ niet bij allergie op Asteraceae
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Opmerking:

Maceraat van madeliefje (Bellis perennis L.) kan gebruikt worden in plaats 
van goudsbloemmaceraat wegens vergelijkbare eigenschappen.

7.16 Overzicht gebruik van de planten in de bereidingen
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8. Etherische oliën

8.1 Cajeput - Melaleuca leucadendra 

familie: Myrtaceae

verkregen door: stoomdestillatie van blad en twijgen

eigenschappen:

• pijnstillend bij spier-, gewrichts- en zenuwpijn
• verbetert de circulatie, helpt bij zware benen
• helpt bij spataders

8.2 Ceder, atlas - Cedrus atlantica

familie: Pinaceae

verkregen door: stoomdestillatie van hout

eigenschappen:

• samentrekkend en regenererend voor de huid
• ondersteunt de circulatie, helpt bij zware benen
• verdrijft muggen en mijten
• niet gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding
• niet gebruiken bij baby's en kinderen

8.3 Cipres - Cupressus sempervirens

familie: Cupressaceae

verkregen door: stoomdestillatie van blad

eigenschappen: 

• ondersteunt de circulatie in de benen
• verdrijft muggen en mijten
• versterkt aderen, verbetert circulatie en wordt gebruikt bij oedeem
• wordt toegepast in zalf of massageolie bij spataders
• heeft samentrekkende eigenschappen (vaatvernauwend)
• wordt toegepast bij verhitte en zwetende voeten
• niet gebruiken bij verhoogde bloeddruk en oestrogeengerelateerde 

kankers
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8.4 Citroen, schil - Citrus limonum

familie: Rutaceae

verkregen door: koude persing van de onrijpe schil

eigenschappen: 

• antiseptisch
• verbetert circulatie in de benen
• versterkt de bloedvaten
• werkt bloedstelpend
• ontgeurend
• werkt fotosensibiliserend op de huid en kan bij uitwendig gebruik 

irriterend zijn

8.5 Citronella Ceylon - Cimbopogon nardus var. winterianus

familie: Grassen - Poaceae

verkregen door: stoomdestillatie van gedeeltelijk gedroogd gras

eigenschappen: 

• helpt muggen op afstand houden
• werkt ontstekingsremmend ter hoogte van spieren en gewrichten

8.6 Eucalyptus, citroen - Eucalyptus citriodora

familie: Myrtaceae

verkregen door: stoomdestillatie van blad en jonge twijgen

eigenschappen: 

• weert insecten
• helpt bij schimmelinfectie en tineapedis
• verzacht pijn in gewrichten en spieren

8.7 Jeneverbes - Juniperus communis var. communis

familie: Cipres - Cupressaceae

verkregen door: stoomdestillatie van de bes

eigenschappen: 

• zorgt voor verbeterde doorbloeding
• toegepast bij ontsteking van gewrichten en spieren
• sterk waterafdrijvend: langdurig gebruik wordt afgeraden
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8.8 Kruidnagel - Eugenia caryophyllata

familie: Myrtaceae

verkregen door: stoomdestillatie van gedroogde bloemknoppen

eigenschappen: 

• antibacterieel
• schimmeldodend
• pijnverdovend
• dermocaustisch: bij gebruik op de huid steeds sterk verdunnen
• niet in bad
• niet voor kinderen en baby's

8.9 Lavendel, echte - Lavandula angustifolia

familie: Lamiaceae

verkregen door: stoomdestillatie van bloeiende toppen

eigenschappen: 

• spierontspannend
• pijnstillend
• jeukstillend
• wondhelend
• gebruikt bij verbranding van de huid
• mag onverdund op de huid

8.10 Lavendel, spijk - Lavandula latifolia spica

familie: Lamiaceae

verkregen door: stoomdestillatie van bloeiende toppen

eigenschappen: 

• sterk schimmelwerend
• jeukstillend
• kan gebruikt worden bij ernstige brandwonden
• heeft een antitoxine werking bij beten van wespen, slangen e.a.
• mag onverdund op de huid

46



8.11 Lemongrass - Cymbopogon citratus

familie: Poaceae

verkregen door: stoomdestillatie van het bovengronds kruid

eigenschappen: 

• helpt slechte geuren verdrijven
• ondersteunt de circulatie
• niet puur op de huid aanbrengen

8.12 Mandarijn, schil - Citrus reticulata

familie: Rutaceae

verkregen door: koude persing van de schil

eigenschappen: 

• ontspannend en rustgevend
• kan huidirritatie veroorzaken bij langdurig gebruik
• na gebruik niet blootstellen aan de zon

8.13 Manuka - Leptospermum scoparium

familie: Myrtaceae

verkregen door: stoomdestillatie van blad en twijgen

eigenschappen: 

• brede antibacteriële werking
• antiviraal
• schimmeldodend
• stimuleert de aanmaak van nieuwe huidcellen
• insectenverdrijvend
• jeukstillend
• pijnstillend bij spier-, zenuw- en gewrichtspijn

8.14 Niaouli - Melaleuca quinquenervia ct cineol

familie: Myrtaceae

verkregen door: stoomdestillatie van het blad

eigenschappen: 

• antibacterieel
• antiviraal
• verbetert de circulatie in de benen
• versterkt vaatwand en gaat vaatontsteking tegen
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8.15 Palmarosa - Cymbopogon martinii var. motia

familie: Poaceae

verkregen door: stoomdestillatie van gedroogd kruid, geoogst voor de bloei

eigenschappen: 

• bacterie- en schimmeldodend
• verzorgt gevoelige en droge huid
• herstelt, verfrist, kalmeert
• helpt bij zweetvoeten en voetschimmels

8.16 Pepermunt - Mentha x piperita

familie: Lamiaceae

verkregen door: stoomdestillatie van bovengronds bloeiend kruid

eigenschappen: 

• pijnstillend
• jeukstillend
• verkoelend
• nooit in bad
• niet op grote delen van het lichaam wegens risico op koudeshock

8.17 Roosgeranium - Pelargonium x aspirum

familie: Geraniaceae

verkregen door: stoomdestillatie van bloeiende toppen

eigenschappen: 

• zuivert, verzacht en regenereert beschadigde en geïrriteerde huid
• verlicht gevoelige spieren en gewrichten

8.18 Rozemarijn ct cineol - Rosmarinus officinalis ct cineol

familie: Lamiaceae

verkregen door: stoomdestillatie van bloeiend kruid

eigenschappen: 

• verhoogt de bloedcirculatie
• stimulerend
• ontsmettend
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8.19 Salie, echte - Salvia officinalis

familie: Lamiaceae

verkregen door: stoomdestillatie van bovengronds kruid

eigenschappen: 

• regenererende eigenschappen voor de huid
• schimmeldodend
• wordt gebruikt bij zweetvoeten

8.20 Strobloem - Helichrysum italicum

familie: Asteraceae

verkregen door: stoomdestillatie van bovengronds bloeiend kruid

eigenschappen: 

• verlicht blauwe plekken, builen en kneuzingen
• ondersteunt circulatie in de benen
• werkt ontstekingsremmend bij ader- of slagaderontstekingen
• verbetert doorbloeding van spieren
• niet in combinatie met bloedverdunners

8.21 Tea tree - Melaleuca alternifolia

familie: Myrtaceae

verkregen door: stoomdestillatie van het blad

eigenschappen: 

• sterk antibacterieel
• antiviraal
• schimmeldodend
• pijnstillend
• jeukstillend
• draagt bij tot een gezonde huidflora
• kan onverdund op de huid

49



8.22 Wintergreen - Gaultheria fragrantissima

familie: Ericaceae

verkregen door: stoomdestillatie van het blad

eigenschappen: 

• ontspannend en verwarmend
• pijnstillend
• helpt gevoelige spieren en stramme gewrichten weer soepel te 

maken
• wordt vóór het sporten gebruikt als opwarming, na het sporten als 

ontspanning

8.23 Zwarte peper - Piper nigrum

familie: Piperaceae

verkregen door: stoomdestillatie van vrucht

eigenschappen: 

• draagt bij tot soepele spieren en gewrichten
• verwarmt lokaal
• kan gebruikt worden in geval van koude extremiteiten
• bevordert de circulatie
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8.24 overzicht gebruik etherische oliën in bereidingen
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9. Overige grondstoffen

9.1 Bijenwas: 

• INCI: Cera Alba (witte bijenwas) en Cera Flava (gele bijenwas)
• Wordt gebruikt in crèmes en zalven om consistentie en uitzicht te 

verbeteren. 
• De gele bijenwas is een gefilterd natuurlijk product, de witte is 

gezuiverd en gebleekt.
• Bijenwas werkt verzachtend op de huid, legt een beschermlaagje. 

Het werkt als stabilisator en is ook emulgerend. Etherische oliën 
kunnen erin opgelost worden en het geeft een zijdeachtige glans aan
balsems en zalven. 

• Bijenwas is hard op kamertemperatuur, het smeltpunt ligt rond 64°C.

9.2 Wolvet:

• INCI Lanolin
• Wolvet wordt verkregen door uitwassing van schapenwol. 

Schapensebum wordt aan de wol onttrokken, gereinigd en verder 
verwerkt tot watervrije lanoline. Dit lijkt sterk op de samenstelling 
van menselijk huidvet en is een ingrediënt voor crèmes en zalven. 

• Wolvet voelt vettig aan op de huid, dringt niet makkelijk in de huid 
maar blijft er op liggen. 

• Het smeltpunt ligt rond 40°C. 

9.3 Jojoba olie:

• INCI Buxus Chinensis seed oil
• Wordt gewonnen uit de koude persing van de noten van de 

jojobastruik.
• Jojoba is een vloeibare was, die stolt op 12°C. Het is een zeer licht 

product, dat niet ranzig wordt en niet vet aanvoelt. Goed voor alle 
huidtypes. 

• Werkt herstellend, verzachtend, ontstekingsremmend en reguleert 
de talgafgifte van de huid.

9.4 Zoete amandelolie:

• INCI Prunus Amygdalus dulcis oil
• Wordt verkregen door koude persing van amandelen.
• Is een klassieke universele basisolie, die goed verdragen wordt door 

alle huidtypes.
• Ze verzacht jeuk, is licht vochtregulerend, licht astringerend en licht 

ontstekingsremmend. Ze wordt goed door de huid opgenomen.
• Vooral geschikt voor droge huid.
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9.5 Kokosolie:

• INCI Cocos Nucifera oil
• Kokosolie wordt door koude persing uit het vruchtvlees van 

kokosnoten gewonnen. Dit plantaardige vet wordt niet snel ranzig. 
Het smeltpunt ligt rond 30°C.

• Kokosolie trekt langzaam in de huid en beschermt daardoor tegen 
uitdroging.

9.6 Zonnebloemolie:

• INCI Helianthus Annuus seed oil
• Wordt gewonnen door het persen van de pitten van de zonnebloem.
• Uitstekende cosmetische olie, zorgt voor een goede doorbloeding en 

wordt zeer dikwijls gebruikt als extractiemiddel voor het maken van 
maceraten.

• Ze is iets uitdrogend en dus ook geschikt voor vettere huid.

9.7 Druivenpitolie: 

• INCI Vitis Vinifera 
• Wordt verkregen door de koude persing van druivenpitjes.
• Verzorgende en beschermende olie, die zeer goed door de huid 

wordt opgenomen. Ze voelt niet vet of kleverig aan.
• Stimuleert de doorbloeding, en houdt de huid soepel en vitaal.

9.8 Cacaoboter:

• INCI Theobroma Cacao seedbutter
• Cacaoboter is het vet dat wordt verkregen door persen van de 

cacaoboon.
• Cacaoboter heeft goede huidverzorgende eigenschappen, het bevat 

veel vitamine E, is voedend en goed opneembaar door de huid.
• Het smeltpunt ligt tussen 24°C en 32°C.
• Cacaoboter is makkelijk uitsmeerbaar op de huid.
• Het wordt veel gebruikt in lippenstiften en zalven.

9.9 Sheaboter:

• INCI Butyrospermum Parkii
• Wordt gewonnen uit de pitten van de Karitéboom.
• Bevat allantoïne, en vitamines A en E. Heeft een 

zonbeschermingsfactor 6.
• Zeer geschikt voor oudere, drogere en gevoelige huid omwille van 

vochtbindende en ontstekingswerende eigenschappen.
• Smeltpunt 28°C.
• Zeer geschikt voor gebruik in lippenbalsem en zalf. Koel en 

afgesloten bewaren, wordt snel ranzig.
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9.10 Cetylalcohol:

• INCI Cetyl Alcohol
• Cetylalcohol is een vaste, geurloze stof, verkrijgbaar als kleine witte 

korrels.
• Het smeltpunt ligt rond 45°C.
• Deze stof wordt gebruikt als emulgator en co-emulgator, maar ook 

om de viscositeit van zalven en crèmes aan te passen.

9.11 Kaolin kleipoeder: 

• INCI Kaolin 
• Wit kleipoeder, zeer mineraalrijk
• Absorberend, schimmelwerend
• Kalmerend voor de huid 

9.12 Appelazijn: 

• Is jeukstillend en schimmelwerend.

9.13 Mulsifan: 

• INCI Laureth-4 
• Emulgator voor badolie

9.14 Tefose: 

• INCI PEG-6-stearate ceteareth-20 glyceryl stearate steareth-20 
• Emulgator

9.15 Room: 

• Emulgator voor etherische olie in badwater

9.16 Havermout: 

• INCI Avena Sativa Kernel Meal 
• Werkt verzachtend voor de huid, is jeukstillend en bevat saponinen.

54



9.17 Zeezout: 

• INCI Maris sal
• Is rijk aan mineralen.
• Zorgt voor ontspanning en voedt de huid.

9.18 Epsomzout of magnesiumsulfaat: 

• INCI  Magnesium Sulphate
• Afkomstig uit de Epsombronnen in Engeland.
• Werkt ontsmettend en spierontspannend, brengt magnesium aan.
• Wordt gebruikt tegen spierkrampen.

9.19 Vodka: 

• Hier als oplosmiddel voor etherische olie, is één van de 
huidvriendelijkste alcoholen.

• Werkt astringerend.

9.20 Cosgard: 

• INCI Benzyl alcohol dehydroacetic acid
• Bewaarmiddel

9.21 Citroenzuur:  

• INCI Citric Acid 
• Natuurlijk conserveermiddel
• Samen met natriumbicarbonaat zorgt het voor het bruisen van 

badbruisballen.

9.22 Natriumbicarbonaat:  

• INCI: Sodium Bicarbonate 
• Ook zuiveringszout genoemd.
• Verzacht hard water, werkt ontgeurend, is biologisch afbreekbaar.

9.23 Maiszetmeel: 

• Absorberend en verzachtend
• Zorgt in het recept van de bruisballen dat ze samenklonteren.

9.24 Aloë vera gel: 

• INCI Aloe Barbadensis Leaf Juice 
• Wordt gewonnen uit de bladeren van de Aloë vera plant.
• Werkt verkoelend en hydraterend.
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9.25 Honing

• Heeft antiseptische en antibacteriële eigenschappen.
• Zorgt voor zuivering van wonden, vooral wondranden en bevordert 

het herstel van de huid.

9.26 Hydrolaat van hamamelis: 

• Samentrekkend, antiseptisch, ontstekingsremmend
• Versterkt de kleine bloedvaten.
• Wordt toegepast bij kneuzingen en spataders.

9.27 Hydrolaat van oranjebloesem: 

• Werkt verfrissend, verzachtend en kalmerend.
• Heeft een aangename fijne geur.

9.28 Tinctuur van Vitis vinifera: 

• Zorgt voor een goede conditie van de bloedvaten.
• Is aangewezen bij vermoeide, zware benen, spataders en koude 

voeten.
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10. Besluit

Dit eindwerk is geen einde, maar eerder een aanzet om nog verder op zoek 
te gaan naar wat de natuur te bieden heeft. Al lezend en zoekend kwam ik 
nog zoveel dingen tegen die ik zeker wil uitproberen.

De therapietrouw van mijn gezinsleden laat nog steeds te wensen over, maar
het simpele feit dat ze nu al eerst vragen of ik iets weet, in plaats van 
dadelijk naar de apotheek te willen, stemt mij gelukkig. Sommige van mijn 
bereidingen gaan zelfs standaard mee in de toiletzak op kamp.

Het is niet altijd makkelijk om in te gaan tegen de industrie, en een kant-en-
klaarzalfje is zoveel makkelijker bereikbaar dan iets dat op maat gemaakt 
wordt. Toch ga ik liever op wandel in de tuin, en kijk ik liever in de kast om te
bedenken wat ik zelf kan doen.

Het geeft voldoening om zelf te kunnen maken, proberen en variëren, en 
zelfs al duurt 'het' soms wat langer dan met de 'gangbare' middelen, de 
resultaten zijn goed. 

57



11. Bedanking

Allereerst een dikke zoen voor mijn echtgenoot, Piet. Hij reikte het idee aan, 
en liet niet na om mij er aan te herinneren dat ik dringend moest beginnen. 
Het typewerk en de lay-out van dit werk werden door hem verzorgd.

Mijn zonen bedank ik om zo slecht voor hun voeten te zorgen. Ze waren de 
ideale testpersonen, en ze gaven ook steeds grondige feedback over al mijn 
behandelingen.

Fries Verschaete, mijn schoonbroer, las het geheel na en haalde er taal- en 
stijlfouten uit. Dankjewel!

Mentor Linda Van hulle wil ik ook bedanken voor het steeds antwoorden op 
vragen en bedenkingen, voor het enthousiasme, de gedeelde kennis en de 
begeleiding. 

Klasgenoten van de EANG, opleiding herborist: de talrijke aanmoedigende 
sms'jes en mails, de interesse en de schouderklopjes… Dankjewel, ze deden 
deugd. 
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12. Bronnen

Chemisch gedefinieerde essentiële oliën – A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda

Daniëlles kruidenomnibus - Daniëlle Houbrechts

Etherische oliën, Zoektocht naar de essentie, deel 1 -  Ing Jacques 
Berghmans en Jan Margodt

Etherische oliën, Compendium, deel 2 -  Ing Jacques Berghmans en Jan 
Margodt

Grondstoffen voor de herborist - Ing Jacques Berghmans en Jan Margodt

Groot handboek geneeskrachtige planten 7de druk - Dr Geert Verhelst

Handboek voor de thuisdrogist: Kitchen Lab – Nathalie & Sarah Schrauwen 

Hydrolaten, therapeutische, cosmetische en culinaire gids - Veerle 
Waterschoot

Heukels’ Flora van Nederland 23ste druk - Ruud van der Meijden

Kruidenbereidingen voor de herborist - Ing Jacques Berghmans en Jan 
Margodt

Making Plant Medicine - Richo Cech

Wilde planten van West- en Midden-Europa - Uitgeversmaatschappij The 
Reader’s Digest NV, Amsterdam/Brussel

Cursus kruidenbereidingen EANG Anja Blondeel

Cursus kruidenbereidingen EANG Martine Van Huffel

Cursus kruidenbereidingen EANG Silvano Vanoverberghe

Cursus natuurgeneeskundige adviezen EANG Martine Van Huffel

Infobrochure Bond Moyson “Met handen en voeten”

Essentiële oliën, folder, Edities Fyto & consult

Tekening kaft: via Pinterest, geen auteur bekend

Tekening voet: www.corpuspractica.nl

Botanische tekening Heermoes, Jeneverbes, Stinkende gouwe, Hemelsleutel, 
Grote brandnetel, Wilde liguster, Klimop: uit Nordens Flora - Carl Axel 
Magnus Lindman (1917-1926)

Botanische tekening Smeerwortel, Smalle weegbree: uit Flora Danica - Georg
Christian Oeder e.a. (1761-1888)

Botanische tekening Valkruid: Deutschlands Flora in Abbildungen - Jacob 
Sturm und Johann Georg Sturm

Botanische tekening Sint-Janskruid: via www.ecolonie.eu/
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Botanische tekening Echte tijm, Rozemarijn, Salie: Köhler's Medizinal-
Pflanzen - Köhler F.E e.a. (1887)

Botanische tekening Goudsbloem: Favourite flowers of garden and 
greenhouse-Frederick Warne e.a. (1896-1897)

www.annetanne.be

www.aromalifestyle.nl

www.kruidencursus.com, Herboristeria nieuwsbrief - Lieve Galle

www.nathaliehunter.blog

www.wilde-planten.nl
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