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1. Inleiding  

“Hier wordt ze rustig van” zei Resy van het Poezennestje.  Ze 
deed een veegje valeriaan in de bench van Mira om haar wat 
af te leiden tijdens de rit naar huis. Tot dan had ik nog nooit 
van valeriaan gehoord en plots wilde ik er alles van weten. 

Mira was 4 maanden oud toen ik haar adopteerde uit 
't Poezennestje in Kapellen. Mira werd als verlaten, 
uitgehongerde kitten gevonden onder een brug in 
Borgerhout. Nadat verzorgers haar gevonden hadden, werd 
ze nog een tijdje gescheiden gehouden van de andere 
poezen. Toen ik haar ging opzoeken in ’t Poezennestje, 

mocht ze even uit haar bench. Ze had direct mijn hart gestolen, en het voelde goed. Ze is van een 
verlegen, uitgehongerde kitten uitgegroeid tot een heel sociale poes. Flo, mijn eerste kitten, had na 
enkele dagen een kameraadje gevonden in Mira.  
 
Ik schuimde het internet af en ontdekte dat katten opgewonden worden door valeriaan. Dit kruid zou 
katten in een trance brengen. Bij personen wordt valeriaan gebruikt als tranquillizer. 
 

Ik had voordien nooit huisdieren gehouden en dus zorgde 
de adoptie van twee kittens voor  een ommekeer in mijn 
leven. Ik was dol op mijn 2 kittens. Door mijn 
onwetendheid verslond ik boeken over opvoeding, 
gedrag en verzorging van kittens. En zo startte ik ook mijn 
zoektocht naar de kracht van valeriaan. Mijn katten zijn 
dol op valeriaan, gelukkig willen ze enkel de gedroogde 
vorm en laten ze de planten met rust. 

 

 

Op mijn zoektocht naar de effecten en toepassing van valeriaan, ontdekte ik dat het een ideaal middel is 
voor slaapstoornissen.  

In de hedendaagse samenleving zijn stress en burnouts hot topics die zeker niet uit het oog verloren 
mogen worden. Zelfs in mijn nabije leefomgeving zijn er verschillende mensen die een stapje terug 
moeten zetten. Werken tegen deadlines, hogere eisen die worden opgelegd, dagelijkes files zijn allemaal 
factoren die een impact hebben op het menselijk lichaam. Meer en meer moet aandacht gevestigd 
worden op remedies tegen deze vluchtige vorm van leven.  

Door een monografie te schrijven over valeriaan, tracht ik meer inzicht te krijgen in de geschiedenis van 
valeriaan, volksgebruiken, rituele en sagen, en ook de heilzame werking van dit kruid.  

 

 

 

http://poezennestje.be/site/index.html
http://poezennestje.be/site/index.html
http://valeriaan.files.wordpress.com/2012/10/photo-21-09-12-18-08-03.jpg
http://valeriaan.files.wordpress.com/2012/10/photo-21-09-12-18-07-35.jpg
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Naast de fysische kenmerken van het kruid, was er nog 
een andere reden voor de directe band met valeriaan. 
Tijdens de zwangerschap van mijn eerst kindje, zou 
Valérie de naam van mijn dochter worden. Hoewel ik 
sindsdien twee volwassen zonen heb opgevoed, is de 
liefde voor de naam Valérie niet verdwenen. De 
fascinatie voor kruiden, en in het bijzonder valeriaan, 
hebben me er ook toe gezet te dromen van een eigen 
natuurwinkel. De fundamenten voor deze natuurwinkel, 

tracht ik neer te schrijven in een website, Valerian Herbs & Life. 
 
De zoektocht naar “kracht van valeriaan”,  de herborist-opleiding, de wondere wereld van planten en 
kruiden hebben mijn leven veranderd. Het is een stuk van mijn leven geworden en het heeft in zekere 
zin ook rust gebracht in mijn leven. 
 
In deze monografie beschrijf ik in eerste instantie de plant zelf, nadien neem ik je mee naar de 
geschiedenis van de plant alsook rituelen, sagen en heksenverhalen. Het groeiprocess van valeriaan 
wordt uitgebreid besproken, vanuit mijn eigen ervaring. De meeste foto’s heb ik zelf gemaakt, tenzij 
anders vermeld. Valeriaan groeit nu weelderig in mijn kruidentuin. 
 
Door mijn bijkomende opleiding aromatherapie bij Netelvuur wil ik ook dieper ingaan op het 
distillatieprocess en de etherische olie.  
 
Mijn praktische proef bestaat uit drie delen. In het eerste deel wil ik de problematiek rond 
rusteloosheid, slapeloosheid en stress aanpakken en stel ik een relaxatiepakket voor, waarin ik valeriaan 
heb verwerkt samen met andere rustgevende kruiden. Het tweede deel gaat over mijn blog en in het 
derde deel werk ik aan een “Herbs & Relaxation” workshop waar ik verschillende toepassingen van 
rustgevende kruiden wil toelichten. 
 
Veel leesplezier. 
 
Edith 
 

  

Valeriaan.wordpress.com 
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2. Naamgeving 
 
Botanische naam Valeriana officinalis L. 
Synoniemen: Valeriana repens, Valeriana sambucifolia  
Nederlandse naam: echte valeriaan, kattekruid, baldriaan, stinkerskruid, zenuwgoed 
Nederlandse volksmond duivelsklauw, speerkruid, vladderian, duvelsdrek, cattencruyt, 

donderbloem, koorstwortel 
Engelse naam Valerian, Garden Heliotrope, Common Valerian, All Heal, Amantilla, 

Vandal root, Phu 
Duitse naam Echter Baldrian, Hexenkraut, Katzenkraut 
Italiaanse naam Amantilla 
Franse naam Valériane officinale à rejets, Herbe aux Chats, Valériane Sauvage, Herbe 

de Saint-George 
 
Etymologie 
 
Rond de naam van “valeriaan” bestaan verschillende theoriën. Een eerste theorie wijst de term 
Valeriaan toe aan het Latijnse werkwoord 'valere', wat vertaald kan worden als 'zich goed voelen, 
gezond zijn of sterk zijn', of aan de afgeleide term 'validus' wat verwijst naar uitgesproken werking, 
namelijk sterk en krachtig. Een andere theorie vermeldt dat valeriaan zou verwijzen naar Valeria, 
vanwaar de plant afkomstig zou zijn. Valeria was  een streek in de oud-Romeinse provincie Pannonia.  
 
Andere theorieën beweren dat de naamgeving voor het kruid afkomstig is van de naam Plinius Licinius 
Valerianus, een keizer in het Romeinse rijk van wie men dacht dat hij de plant als geneesmiddel 
gebruikte. Ook zou men in de middeleeuwen de naam “All heal” hebben gebruikt, wat ook weer verwijst 
naar “valere”  = gezond zijn. 
 
Officinalis wil zeggen “uit de apotherswerkplaats” en duidt op een eerdere aanwending in de 
geneeskunde. Als men spreekt over valeriaan wordt in de meeste gevallen de wortel van Valeriana 
officinalis L. bedoeld.  
 
In oude verhandelingen vindt men ook een verwijzing naar de oude Germaanse lichtgod “Balder, 
waarvan de Duitse naam zou zijn afgeleid. In het Nederduits zou zelfs de naam “bullerjan” verwijzen 
naar een voorstelling van een plantendemoon.  
 

 
Valeriaan is ook bekend als kattekruid, want het heeft de 
mogelijkheid om katten aan te trekken. De verwijzing in vele talen 
naar de kat komt doordat katten gek zijn op de geur van de 
gedroogde valeriaanwortel, ook de geur van de etherische olie kan 
hen bekoren. Een illustratie van een toepassing van valeriaan in het 
verleden is onder andere de Rattenvanger van Hamelen. Deze had 
blijkbaar valeriaan in zijn zakken om de ratten te lokken. De werking 
van valeriaan heeft dus ook een effect op andere diersoorten.  
 
 

  

Foto:www.touchworld.nl  
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3. Soorten valeriaan 
 
Geslacht: Valeriana (valeriaan) 
 
Familie: Valerianaceae (valeriaanfamilie) 
 
Volgens de Internationale Plantenindex zijn er meer dan 2000 
soorten gekend, waarvan ongeveer 1300 behoren tot het 
Valeriana geslacht. De echte valeriaan is één van de 250 soorten 
die wereldwijd voorkomen.   
 
Echter Valeriana officinalis L. en Valeriana dioica L. zijn de meest 
bekende soorten die we vooral terugvinden in Europa (behalve in 
Italië, Griekenland en Zuid-Spanje), in Rusland en delen van Azië.   
Een andere soort is de Valeriana pyrenaica L., welke 
genaturaliseerd is in verschillende landen welke niet mediciaal 
wordt gebruikt. 
 

Valeriana  officinalis L. heeft verschillende cultivars o.a. ‘Alba’ met 
witte bloemen, ‘Anthose’ die we vooral terugvinden in Noord-
Amerika en Canada.   
 
Valeriana phu L. wordt vaak verward met de echte valeriaan, ook 
de geur en de vorm van de wortel zijn gelijkaardig, de bloemen 
zijn wit. Deze variant wordt meestal gebruikt in tuinen als 
decoratie.  
 
Valeriana sambucifolia, de naam verwijst naar de vorm van het 
blad, dat gelijkt op dat van de vlierstruik. De bladeren zijn breder 
van vorm dan de officinalis. De variant heeft gelijkaardige 
kenmerken als de echte valeriaan. 
 

 
Valeriana dioica L. of kleine valeriaan ( Marsh 
Valerian), is een kruidachtige, 15-30 cm hoge, 
overblijvende plant die voorkomt in moerassig 
grasland en moerasbossen, groeit vooral in 
Europa, vooral het zuiden van de scandinavische 
landen tot het Italië en Spanje). Deze plant heeft 
niet dezelfde krachten als de echte valeriaan. 
 
Valeriana celtica, is een kleine plant, die 
ongeveer 30 cm hoog groeit. Deze soort wordt 
vooral gebruikt in oosterse landen om de baden 
te  aromatiseren.  
 
 

Valeriana officinalis L. 

Valeriana sambucifolia 

Kleine valeriaan 

Valeriana celtica L. 

http://www.plantago.nl/plantindex/plants/v/Valeriana/Valeriana.htm
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Culpeper beschreef ook Valeriana aquatica of Water Valerian, deze soort heeft grotere lichtpaarse 
bloemen en groeit vooral in moerassige gebieden. 
 
Valeriana pyrenaica, deze soort wordt gekenmerkt door een hartvormig blad. De plant is terug te vinden 
in de Pyreneeën en af en toe in Engeland. Het is een groot grof kruid met grote bladeren en een stengel 
die tot 4 meter hoog kan groeien. Deze soort heeft geen medicinale toepassingen. 
 
Valeriana montana of Bergvaleriaan, bloeit in vers gevallen sneeuw. Ook Valeriana angustifolia is een 
alpenvariant en wordt meestal gebruikt voor decoratieve doeleinden. 
 

 
Bron: http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/biodiversiteit_en_natuur/plantenbescherming/ 
 
Een aantal valeriaan soorten staan op de rode lijst van beschermde planten, Valeriana dioica L. is 
kwetsbaar, Valeriana officinalis L. is niet bedreigd, de Valerianella locusta L. is vrij zeldzaam.  
 
Veldsla behoort ook tot de valeriaanfamilie en wordt vaak gebruikt bij salades, dat je de bloem ook kan 
eten wist ik niet. De valerianella soorten hebben geen medicinale toepassingen. 
 
Andere soorten zijn o.a. Valeriana wallichii en Centranthus rubra: 
 
Valeriana wallichii  of Nardostachys jatamansi behoort ook tot de valeriaanachtigen en wordt ook wel 
“valse valeriaan” genoemd.  De bloem bestaat uit groepjes van kleine witte bloemen, de bladeren zijn 
middelgroen, getand en hartvormig. In Indië wordt de wortel vaak gebruikt bij de behandeling van 
hysterie, hypochondrie en als kalmerend middel. De wortel is zoetgeurend en wordt gebruikt in de 
parfumindustrie, de wortel heeft gelijkaardige eigenschappen met de echte valeriaan en wordt tevens 
gezien als een goede vervanger van valeriaan. Jatamansi wordt vooral gebruikt in de Ayurveda. 
 
Centranthus rubra, rode valeriaan of rode spoorbloem wordt vaak verward met de echte valeriaan.  De 
bladeren kunnen worden verwerkt in salades of worden gekookt als groente. Rode valeriaan heeft niet 
de medische eigenschappen van de echte valeriaan. 
 
 
 
 

  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst categorie

Valeriana dioica L. Kleine valeriaan kwetsbaar

Valeriana repens Host Echte valeriaan momenteel niet bedreigd

Valerianella carinata Loisel. Gegroefde veldsla bedreigd

Valerianella dentata (L.) Pollich Getande veldsla bedreigd

Valerianella locusta (L.) Laterr. Veldsla momenteel niet bedreigd

Valerianella rimosa Bast. Geoorde veldsla met verdwijning bedreigd
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4. Geschiedenis 
 
Valeriaan is reeds honderden jaren bekend om haar sedatieve en medicinale kwaliteiten, vooral de 
wortel is kenmerkend voor zijn geneeskrachtige waarde.  
 
De eerste schriftelijke verwijzingingen vinden we terug in de 5e eeuw voor Christus. 
Dioscorides beschrijft valeriaan als  „phu“. De bloem verspreidt een heerlijke geur, terwijl de gedroogde 
wortel eerder een sterke, muffe geur heeft. De oude benaming “phu” of “fu” zou mogelijk afkomstig zijn 
van de geur van de wortel en verwijst naar de afkeer voor de plant. Dioscorides beveelt het aan als een 
diureticum.  
 
Hippocrates gebruikte valeriaan als een medicijn van de aarde. Het kruid zou onder andere de 
menstruatie bevorderen, het zou een middel zijn tegen koorts alsook werd het aanbevelen als 
diureticum. We vinden valeriaan terug in de traditionele medische geschriften van Hippocrates tot 
Galenus.  
 
Valeriaan was al bekend bij de Grieken en Romeinen als krampopheffend middel.  Het kruid wordt 
genoemd in Angelsaksische geschriften uit de 11de eeuw. Ook de school van Salerno gebruikte en 
beschreef de eigenschappen van de plant in uitgewerkte studies (15de eeuw). In de middeleeuwen werd 
het kruid ook culinair gebruikt en zelfs als parfum, zoals sommige valeriaansoorten in de Himalaya nog 
steeds worden gebruikt als ingrediënt voor parfum en wieroken.  
 
In de middeleeuwen werd valeriaan gebruikt voor allerlei remedies, waardoor men het kruid “all heal” 
noemde. De plant werd gebruikt voor verschillende kwalen: steken in de zij, wormen, vijgwratten of 
genitale wratten, wonden, versterking van de ogen, middel tegen de pest en als zweetdrijvend, maar 
ook menstruatiebevorderend middel. Natuurgenezers gebruikten de valeriaanwortel ook als kalmerend 
middel bij bepaalde vormen van epilepsie.  
 
Hildegard van Bingen - (1098 - 1179) gebruikte valeriaan in de "steek" (wat waarschijnlijk staat voor een 
lever-of nierziekte of zelfs voor buikvliesontsteking) en pijnlijke jicht . Ook Hildegard verwijst naar 
toepassingen die eerder al besproken werden zoals remedie tegen hoesten , verminderd 
gezichtsvermogen en verwondingen. Hildegard von Bingen mengde valeriaanpoeder  met speltbloem en 
water als verzachtend middel bij maagkrampen en zenuwpijnen, maar ook bij borstvliesonstekingen. 
 

In het Cruydtboek (1554) van Dodoens verwijst 
Dodoens naar Dioscorides. Deze beschrijft ook 
de urineafdrijvende en 
menstruatiebevorderende werking van 
valeriaan. Net als eerdere onderzoekers, ziet 
Dodoens valeriaan ook als oplossing voor steken 
in de zij en zou het kruid ook warmte brengen.   
 
 

 

Bibliotheek Knokke-Heist 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dbaldrian-hildegard%2Bvon%2Bbingen%26hl%3Dnl%26rlz%3D1C1CHRG_enUS463BE463%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.be&sl=de&twu=1&u=http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Dioskurides.html&usg=ALkJrhjGMEE5g4GUiyPkQsYLbs2G5yeFIg
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Tabernaemontanus schrijft in zijn  "Neue Kreuterbuch“ (1588) over valeriaan 
het volgende: „Die Wurzel dess gemeinen Baldrinas zu einem reinen Pulver 
gestossen/ und je über den andern Tag ein halbes quintlein mit einem 
Trüncklein Weins zerrieben und eyngenommen/ vertreibt alle Mängel die dz 
Gesicht hindern/ macht ein scharpffes Gesicht und erhaltet dasselbig biss zum 
Ende dieses zeitlichen Lebens.“  

John Gerard schreef  over de plant “middel voor wie last heeft van kramp en 
andere stuipen en voor al degenen die zich bij een val bezeerd hebben”.  
(The Herball or Generall Historie of Plantes (1597) by John Gerard (1545-
1612)). 
 
Voor de 16e eeuw werd valeriaan niet algemeen gebruikt als kalmerings en 
slaapbevorderd middel, Fabius Columna ontdekte dat valeriaan een middel 
was tegen epilepsie. Fabius leed zelf aan epilepsie en beweerde zichtzelf te 

hebben genezen van epilepsie.  Na het onderzoek van Fabius Columna rond epilepsie, werkte William 
Woodville (1752-1805), arts en botanicus, dit verder uit en probeerde valeriaan als middel bij 
zenuwklachten. Het is pas in de 18e eeuw dat valeriaan pas erkend werd als een middel tegen 
zenuwaandoeningen. 
 

De 17e eeuwse Culpeper vond dat valeriaan een uitstekend middel 
was om de stoelgang te bevorderen. Ook adviseerde hij valeriaan bij 
hoofdpijn, hartkloppingen, hysterische aandoeningen en 
zwaarmoedigheid. Culpeper raadde het aan om de maandstonden te 
laten doorbreken. Uitwendig gebruikte men vroeger de bladeren 
tegen spataderen, tegen wonden van naalden,  pijlen, kogels en 
pijnlijke zwellingen.   
 
De kalmerende werking werd echter pas in de 18de eeuw ontdekt. 
Valeriaan werd veel toegepast als middel tegen epilepsie, koorts en 
algemeen kalmerend middel. Behalve als kalmerend middel was de 
valeriaanwortel in deze periode populair bij de behandeling van 
wonden, zweren, spierkrampen en nerveuze kriebelhoest. Men 
dacht dat de wortels tevens slijmverdunnende, pijnstillende, 
bloeddrukverlagende en spijsverteringsbevorderende 
eigenschappen bezaten. 

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte men de plant bij de behandeling van neurosen en de zgn. 
“shell-shock”: dit zijn neurotische verschijnselen bij soldaten als gevolg van de verschrikkingen op het 
slagveld.  
 
De Inca's zouden een Zuid-Amerikaanse variant van het kruid gebruiken als massagemiddel. In 1966 
ontdekte men dat de in de plant aanwezige valepropriaten verantwoordelijk zijn voor de sederende 
werking van valeriaan. Veel van toepassingen die eerder al ontdekt waren, werden ook in deze periode 
gebruikt.  
 
 
 

Culpeper (WikiPedia)  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dbaldrian-hildegard%2Bvon%2Bbingen%26hl%3Dnl%26rlz%3D1C1CHRG_enUS463BE463%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.be&sl=de&twu=1&u=http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Tabernaemontanus.html&usg=ALkJrhh81ksiHaPGoagaPWYDOClhbH-xbQ
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Het meest werd de valeriaanwortel echter toegepast bij hysterie, opwindingstoestanden, 
slaapstoornissen, hypochondrie, migraine, krampen, kolieken, reumatische pijnen, dysmenorroe en 
nerveuze spanning.  
 
Ook in de 19de eeuw werd de remediërende werking van valeriaan rijkelijk toegepast. Het kruid was in 
deze periode vooral populair bij, zenuwaandoeningen, menopauzale klachten, koude, warme rillingen, 
angst en paniek. Valeriaan werd voorgeschreven voor vrouwen van alle leeftijden, vanaf puberteit tot de 
menopauze. Men noemde valeriaan dan ook de “Valium van de 19e eeuw". 
 

Terwijl de oude wortel een onaangename geur verspreidt hebben 
de verse wortel en de etherische olien een zoete, muskaatgeur. 
Verse Valeriaan werd in oude culturen gebruikt als parfum. (Mrs 
Grieve 1931- A Modern Herbal). Onderzoek heeft aangetoond dat 
geurstoffen een oorzaak kunnen zijn voor de kalmerende werking.   
 
Toch duurde het geruime tijd vooraleer we valeriaan in 
geneeskrachtige boeken terugvinden in Engeland en Amerika. Vanaf 
1967 vinden we het pas terug in andere landen als 
kalmeringsmiddel. 
 

  

Bron: http://www.oilsandplants.com 
Mrs Grieve A Modern Herbal 1931) 

http://www.oilsandplants.com/
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5. Volksgebruiken en magie 
 
Kruidenmagie, rituelen, plantenmagie en heksenrituelen zijn zalig om lezen. Zo heb ik het boek 
“Heksenkruiden en Toverplanten” met veel passie doorgenomen. Het verbaasde mij dan ook enorm dat 
valeriaan wordt ondergebracht in de hoofdstuk van liefdestoverplanten, samen met o.a. witte 
waterlelie, wijnruit, gevlekte scheerling, lavas, heggenrank, ijzerhard, salie, goudsbloem en gevlekt 
handekenskruid. 
 

1. Valeriaan als liefdestoverplant 

 
In een 15e eeuws handschrift staat “wil je goed vriendschap maken onder mannen en vrouwen, neem 
dan valeriaan en stamp haar tot poeder en geef dat te drinken in wijn” Een andere verwijzing naar het 
geloof in de magische kracht op liefdesgebied is dat men valeriaan in de mond moet nemen en dan 
diegene te kussen wie men wil liefhebben. Verder komt valeriaan vaak voor in oude Duitse 
kruidenspreuken. 
 
 
 
 
Dichter Johann Peter Hebel (1760-1826) schreef in “Schätzkästlein des Rheinischen 
Hausfreundes” “Wanneer de natuur niet zo was als ze is, wanneer we valeriaan en 
wilde marjolein, ereprijs en ogentroost, en alle planten op het veld en in het bos, die 
op gezonde en zieke dagen voor menigerlei doelen nuttig en nodig voor ons zijn, zelf 
zouden moeten zaaien en verzorgen, pas dan zouden we te klagen hebben over de 
moeite en zorgen van het zo behoeftige leven!” 
 
Ook bij de oude Germanen draagt moeder aarde, in het gestalte van Hertha of Irtha 
(de godin van de bloeiende aarde), gezeten op haar met hop omkranst edelhert, een 
valeriaanstengel in de hand. 
  

2. Valeriaan als bescherming 

 
Veel bijgeloof en oude sagen verwijzen naar valeriaan als bescherming. Valeriaan weert niet alleen 
heksen, maar ook demonen en de duivel worden afgeschrikt en weggejaagd. Ook zou een bosje 
valeriaan dat opgehangen wordt in een kamer bewegen zodra een heks de kamer betreedt.  
 
Door de geur werd valeriaan gebruikt tegen de afgunst van de elfen, vooral bruidsparen hadden vaak 
last van elfenafgunst, en daarom werd er om de bruidsboeketten valeriaan gewikkeld. 
 
Volgens een oude sage liep een knaap op een zondagochtend noten te plukken, de 
duivel kwam hem halen. De duivel kon echter niks doen omdat de knaap onderweg 
valeriaanwortel in zijn schoenen had gekregen.  
 
Een ander bijgeloof over valeriaan en haar helderziende krachten vinden we in het 
feit dat wanneer men het lichaam met  valeriaan en wilde marjolein omwikkelt en 
zich in de nacht van Beltane (30 april / 1 mei) op een kruisweg opstelt, ziet men 
heksen voorbijrijden, zonder dat ze de toeschouwer kunnen deren. Waarzegsters in Bologna zouden 

"Jüngling, trage eine Baldrianwurzel in der Tasche und sage den Zauberspruch: Baldrian, greif 
mir dran! Dann kann dir die Maid nichts verweigern".  

“Had je niet bij je 

de valeriaan, dan 

zou ik zo met je 

noten plukken 

gaan, dat je ogen 

in je nek staan” 
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gebruik gemaakt hebben van valeriaan voor hun helderziende krachten. De nacht van Beltane staat in 
het teken van bloei en bevruchting en verwijst dus naar licht en leven. De natuur komt volledig tot 
leven, de loofbomen hebben frisse nieuwe bladeren.  

 

Valeriana officinalis L. was aan Baldur gewijd (wat in het Duits 
ook verwijst naar Baldrian). Valeriaan versterkt de krachten van 
de mens (Baldurkrachten) en de zonnekrachten, die het leven op 
aarde brengen.  

Scherprechters uit de middeleeuwen zouden op valeriaanwortel 
kauwen voor iedere terechtstelling om hard te kunnen zijn. 

 

 

3. Volksgebruiken bij dieren 

 
Valeriaan is onweerstaanbaar  voor katten en valeriaan dankt wellicht zijn 
reputatie als afrodisiacum aan het feit dan katten opgewonden geraken door  
valeriaanwortel. Zij wrijven en rollen zich erin, werpen hun zaad en 
verontreinigen het volgens Otto Bunfels kruidenboek (1532). 
 
Men zou ook valeriaan gebruikt hebben om bijen in de bijenkorf te houden en 
zelfs om vreemde bijen te lokken. In Oostenrijk zou men zelfs valeriaan hebben 
gebruikt als lokaas voor een rijke forelvangst, waarbij mij de wormen in aanraking 
bracht met de valeriaanwortel. 

 

4. Andere gebruiken 

 
In het Ertsgebergte voegde men valeriaan toe aan het badwater van de pasgeboren om epidemieën weg 
te houden en om het kind sterk te maken.  
 
Op sommige plaatsen kreeg een koe die gekalfd had, marjolein, dille en valeriaan (vermengd met water) 
toegediend om melk te karnen. Als dit niet lukte was de heks de schuldige.  
 
Voor een behekst paard gebruikt men een recept volgens een artsenijboek uit 1821.  

 
“Neem op een vrijdag ochtend voor zonsopgang valeriaanwortel en bijvoetwortel, snijd ze klein, pak 
daarvan 2 lood, neem zwarte koriander, 2 kwint, mastiek, mirre, duiverlsdrek kamfer. Meng het door 
elkaar, nadat het gemalen is dek een tafelkleed, daarna een muilzak over het paard en berook het” 
 

Een toverrecept dat als nuttig werd ervaren was het vermengen van het sap van de valeriaanwortel met 
het poeder van een in hopnest gevonden steen. Wanneer je dit mengsel een dier bestrijkt wordt het 
drachtig en baart het een dier van zijn soort met een zwarte kleur.  
 

Otto Bunfels (1532) 

Hildegard von Bingen Kruidentuin  
Mei 2012 
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6. Plantprofiel 
 
Valeriaan is een winterharde, vaste plant, waarvan in de late herfst de bladeren geel worden en in de 
winter verliest het zijn bladeren. Tijdens de wintermaanden zijn de bovengrondse delen volledig 
verdwenen. In de vroege lente worden nieuwe plantjes gevormd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeriaan heeft een korte, kruipende en vlezige wortelstok met talrijke zijwortels. Deze stronk van 
wortels vormen op deze manier een grijsbruine kluit. De verse wortel heeft geen specifieke geur, maar 
eens gedroogd verspreidt de wortel de typische, onprettige geur. De verse wortel is wit van binnen. Uit 
de wortel groeit 1 stengel die tot 2 meter hoog kan groeien.  
 
De stengelbasis is verdikt en wordt vaak wortelstok of caudex genoemd. Vanuit de caudex ontspringen 
doorgaans onderaardse uitlopers (stolonen) en ook robuuste wortels (bijwortels), want de hoofdwortel 
van de kiemplant vertakt zich spoedig in meerdere segmenten en dat merk je al gauw in het tweede 
jaar. 
 
De stengel is hol, cilindrisch, gegroefd en splitst zich, in het terminaal gedeelte, in twee takken. 
Onderaan is de stengel paars, beetje behaard en draagt een rozet. Hogerop vinden we 
tegenoverstaande, gesteelde, veerdelige en getande bladeren.  Het samengesteld blad bestaat uit 11 tot 
21 lancetvormige deelblaadjes, allen van dezelfde breedte.  
 

Eerste valeriaanplantje 

Hoge, stevige stengel 

Holle, gegroefde stengel (na verwijderen 
van bloem die aangetast was met vliegjes. 

Jonge blad – valeriaan (na het 
verwijderen van de bloemen en toppen)  

http://valeriaan.files.wordpress.com/2012/04/dsc08249.jpg
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De bladeren variëren van 
lichtgroen in het voorjaar naar 
donkergroen in het najaar.  
 
In het 2e jaar, soms ook in het 3e 
jaar, verschijnen van mei tot 
augustus schermachtige 
bloemen met talrijke klein 
witroze tot violette, 
buisvormige bloempjes.  
 
De bloemkroon is buisvormig en 
hoewel er vanuit het midden 
enkel drie meeldraden groeien, 
zitten  er vijf meeldraden in de 
bloemkroon.  
 
De bloem, in tegenstelling tot 
de wortel, heeft wel een 
aangename zoete geur en werd 
vroeger ook in parfum gebruikt.  
 
Het kelkdeeltje is in eerste instantie ingerold (zie foto) om nadien 
uit te breiden in de vorm van een vederlicht pappus, die dan helpt 
bij de verspreiding van de vrucht.  
 
De lichtbruine vruchtjes vertonen vier ribben en hebben een 
haarkroon van vertakte witte haren waarmee ze door de wind 
worden verspreid.  Dit heb ik helaas niet zelf kunnen ervaren omdat 
ik de bloemen heb verwijderd kort na de bloei.  
 
 

 
 

Foto: Plantaardigheden.nl 

Eerste valeriaanbloem in mijn tuin De stengel vertaks enkel in het terminaal 
gedeelte. 

Gegroefde stengel (paarse kleur onderaan Tegenovergesteld gekarteld blad 

vertakte witte haren  
Foto: www.kuleuven-kulak.be 
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7. Vindplaats 
 
Door ons vochtig klimaat vinden we valeriaan terug in de meeste delen van Europa en Rusland, maar 
ook in delen van Azië en Noord-Amerika, vooral in landen die op dezelfde breedtegraad liggen als de 
onze. Door het warmere klimaat vinden we valeriaan minder terug in zuiderse landen zoals Italië, 
Griekenland, Zuid-Spanje.  
 
De wortels  van valeriaan staan graag koel en vochtig in de zomer. De plaats, het type ondergrond en 
het onderhoud van de plant zijn belangrijke factoren die bijdragen tot de kracht van valeriaan.  Verder 
dragen de wortels van het kruid ook bij aan de bemesting van de grond. De wortels van valeriaan 
scheiden namelijk fosfor uit, wat de activiteit van wormen zou stimuleren. Aangezien wormen een 
steentje bijdragen aan de milieuvriendelijke afbraak van groenafval, zal dit zorgen voor een natuurlijke 
bemesting van de grond. Vandaar dat vaak wordt aangeraden om valeriaan in de buurt van een 
moestuin te zetten. 
 
Valeriaan groeit optimaal op vochtige en moerasachtige gebieden of nabij rivieren en sloten. Door de 
rechte structuur van de lange stelen, zal het kruid eenvoudig op te merken zijn boven de lagere kruiden.  
 
Valeriaan is ook uiterst geschikt voor het planten in potten. Zorg er wel voor dat de potten groot genoeg 
zijn voor de wortel. Zet de pot in halfschaduw en zorg dat de plant niet uitdroogt. Om rottende wortels 
in de potten te voorkomen moet de plant elk  jaar worden gescheurd. 
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8. Vermeerderen 
 

Het vermeerderen van valeriaanplanten kan gebeuren op 2 manieren: enerzijds kan men het zaad 
verzamelen, anderzijds past men de techniek van het scheuren van de wortel toe.  
 
Zaad 
 
Het fijne zaad wordt gezaaid in kweekbakken. De zaadjes dienen aangedrukt te worden in aarde en 
afgedekt worden met perliet. Optimaal is de zaadjes niet te bedekken met zand, aangezien dit de 
kieming vertraagt. Ontkieming gebeurt normaal na 3 tot 4 weken. Zaailingen worden in de grond gezet 
als ze groot genoeg zijn. Tussen de planten hou je best 50 tot 60 cm. 
 

 
Scheuren 
 
In het najaar, september-oktober, worden volgroeide planten 
verplant. Ondergronds bestaat het wortelstelsel uit zijdelingse 
uitlopers van de wortel die gemakkelijk gedeeld en geplant 
kunnen worden. Ook bij het uitplanten van de wortel hou je best 
50 tot 60 cm afstand.  

 
 

 
Eigen ervaring 

 
Zelf heb ik al enkele ervaringen met het vermeerderen van valeriaan. Zo 
heb ik mijn eerste kleine plantje gevonden in het park van Schilde, net 
naast de Dodoenstuin.  
Het kleine plantje werd zorgvuldig in een potje gezet, en zoals ik al 
meermaals had gelezen, moest deze plant vochtig blijven. Het kleine 
potje werd nauwlettend in het oog gehouden. Het voorziene 
kruidenperkje was in die periode nog niet in gereedheid gebracht voor 
de uiteindelijke planting van de kruiden, dus werden de kruiden 
gekweekt in kweekbakken.  
 

 
 
Na enkele natte weken moest er toch worden geplant, de eerste tekenen van een kruidentuin werden 
een feit. Naast kruiden als rozemarijn, salie en tijm, had ik de gelegenheid het valeriaanplantje te 
planten. In mijn onwetenheid had ik het plantje in de border van mijn kruidentuin geplant. Had ik toen 
geweten dat de plant tot 1.50 m zou groeien dan had ik er wel een beter plaatsje voor uitgezocht. 

 
De plant deed het enorm goed, al gauw waren enkele uitlopers zichtbaar en ook mijn katten hadden de 
plant opgemerkt. Na enkele weken kwamen de eerste bloemen tevoorschijn, helaas lang heb ik niet 
kunnen genieten van de bloemen. Kleine zwarte beestjes hadden hun weg gevonden naar mijn 
valeriaan. 
 
 
 

Vermeerderen via uitlopers 
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Ik probeerde de beestjes te verwijderen met biologische sproeimiddel, maar ze waren te talrijk, 
waardoor ik genoodzaakt was om de harde middelen te gebruiken.  De bloemknoppen en bovenste deel 
van de stengel werden verwijderd. Op deze manier merkte ik dat de stengel een holle, maar stevige, 
gegroefde structuur had.   
 
Door de bloemtoppen tijdens de bloei te verwijderen, gaat er meer kracht naar de wortel en kreeg ik 
flink wat uitlopers. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Net voor de winter heb ik enkele uitlopers afgescheurd en verwijderd van de moederplant. Bij 
het scheuren van de plant merkte ik direct de geur van de valeriaanwortel en hoe langer die aan de 
lucht wordt blootgesteld, hoe indringender de geur.  
 
De plantjes werden verplant en in het voorjaar van 2013 had ik al gauw nieuwe planten met 
ondertussen flinke uitlopers.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Kleine valeriaan in mijn tuin was een klein nietig plantje, momenteel staat 

die in bloei. Kleine valeriaan heeft niet dezelfde eigenschappen als de 

echte valeriaan en is enkel een sierplant. De kleine valeriaan wordt 

ongeveer 15-30 cm hoog. 

 

 

  

Jonge valeriaan plantjes - voorjaar 2013 

V 

Valeriaan groei - April 2013  

Kleine Valeriaan - April 2013 



18 
Syntra-AB Kempen 2012-2013 
Edith Gijsbregts 

9. Inhoudstoffen 
 

De samenstelling van valeriaan is sterk afhankelijk van subspeciës, variëtieit, leeftijd van de plant, 
vindplaats, groeicondities, type van extract en ouderdom van het preparaat. Toch wil ik hier enkel 
belangrijke inhoudstoffen toelichten. 

 Etherische olie (0,2% tot 2,8%) is één van de belangrijkste en stabiele inhoudstoffen van 
valeriaan 

 Valepotriaten (0,05% - 0,67%), zijnde niet-geglycosyleerde, bicyclische, iridoïde, monoterpene 
epoxy-tri-esters (triolen) met vooral: valtraat en isovaltraat (samen meer dan 90%); verder: 
acevaltraat, dihydrovaltraat, isovaleroxydihydrovaltraat, valerosidaturm, homovaltraat. Deze 
verbindingen zijn onstabiel en gaan snel ontbinden in een waterig milieu, bij bewaring, in 
fysiologische condities (in maag en darmen), onder invloed van vocht, hitte en zuurte tot oa 
baldrinal, homobaldrinal, valtroxal. 

 Aminozuren: gamma-aminoboterzuur (GABA), een aminozuur dat in het menselijk lichaam 
fungeert als neurotransmitter (een stof die inpulsen overdraagt tussen zenuwcellen), glutamine, 
tyrosine, arginine. 

 Alkaloïden (0,01 - 0,05%) o.a. valerianine, valerine, chatidine, actinidine, naphthyridyl, 
methylketone, skyanthine, alfamethyl-pyrrylketone 

 Fenolzuren 

 Flavonoïden 

 Furanofuraan lignanen: hydroxypinoresinol 

 Sterolen 

 Looizuur 

 Mierezuur, azijnzuur, appelzuur 

 Choline 

 Enzymen 

 Suikers 

 Hars 

 Organische zuren 

De meeste valeriaanpreparaten zijn weinig stabiel doordat zij talrijke gisten bevatten die actieve 
componenten aantasten. Vandaar dat het maken van preparaten een vrij delicate zaak is. Door de vele 
inhoudstoffen die we in de kruiden vinden kan de ene inhoudstof een totaal andere werking hebben dan 
de andere. Ook kunnen verschillende inhoudstoffen het gebruik van medicijnen negatief (maar soms 
ook positief) beïnvloeden. Het produceren van een kwalitatief goed product is een uiterst belangrijke 
zaak en standardisatie in de kruidengeneeskunde is daarom ook belangrijk.  

Helaas biedt standardisatie niet altijd de garantie dat extracten wel degelijk werkzaam zijn. Er zijn reeds 
studies gedaan over het feit dat alle werkzame stoffen van de plant aanwezig moeten zijn om een 
effectieve werking te garanderen. Het isoleren van inhoudstoffen is daarom minder aangewezen.  

Valeriaan bevat onder andere valepotriaten die zowel thermo-, mineraalzuur- als alkalilabiel zijn. Zij 
kunnen bij het productieprocess degraderen en worden, indien inwendig ingenomen,  slecht. Dit komt 
omdat de valepotriaten zich vermengen met zuren en slijmen in onze slokdarm, maag en darmen. Er zijn 
dan ook al veel onderzoeken gedaan naar de toepasbaarheid van valeriaan.   

De eigenschappen en de werkzaamheid van valeriaan is sterk afhankelijk van de samenstelling van alle 
substanties. Het toevoegen van water, alcohol of een olie kan bepaalde inhoudstoffen beïnvloeden.  
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Er werden reeds vergelijkende studies gedaan tussen maceraten, infusen en tincturen. Hierbij werd 
vastgesteld van de sedatieve werking van een koud maceraat veel sterker is dan die van tincturen. 
Alcohol als drager zou de activiteit van het preparaat kunnen aantasten. Een verse tinctuur op basis van 
alchohol zou beter zijn als een ouder preparaat. 

Volgens Apotheker J. Van Hellemont zijn het de valepotriaten die sedatief of kalmerend werken, maar 
lossen we valeriaan bijvoorbeeld op in een gewone alcoholische tintuur dan zou de werkzaamheid van 
de valepotriaten verdwenen zijn. Hierdoor heeft een preparaat zonder valepotriaten (een 
valepotriaatvrij extract) slechts een zwakke sedatieve werking. Andere actieve componenten zoals 
valtraat en isovaltraat zijn in een alcoholische tinctuur de meest actieve compenenten, al zouden deze 
ook instabiel zijn. De werking van etherische oliën daarentegen zou daardoor veel duurzamer van aard 
zijn.  

Ook in de monografie van de ESCOP wordt beschreven dat de valepotriaten instabiel van aard zijn en 
dat naar alle waarschijnlijkheid deze bestanddelen niet meer in het eindproduct aanwezig zijn. Dit 
betreft ook de baldrinalen, een afbraakproduct van valepotriaten. Ook deze zijn niet meer in 
eindproducten te traceren. Hierdoor heeft de ESCOP gesteld dat deze bestanddelen niet bijdragen aan 
de werkzaamheid van de wortelextracten. 

GABA-concentraties (aminozuren), hebben een dempend effect op het centrale zenuwstelstel. Als 
zodanig kan valereenzuur betrokken zijn bij de sedatieve werking. In nieuwe onderzoeken wijzen 
deskundigen op de waarde van GABA met betrekking tot de ontspannende werking van valeriaan 
wortelextracten. Het hoge gehalte aan glutamine dat in hydrofiele extracten werd aangetroffen, draagt 
mogelijk ook bij aan deze ontspannende werking. GABA is een hersenstof die verantwoordelijk is voor 
ontspanning en een gevoel van behaaglijkheid. Door de cellen te stimuleren die reageren op GABA kan 
valeriaan  rust en ontspanning geven zonder het lichaam in een staat van verdoving te brengen. 
Valeriaan is een effectief ontspanningskruid maar het is niet zo sterk als cafeïnegebruik. 

Onderzoekers toonden spasmolytische eigenschappen aan op glad spierweefsel ten gevolge van 
farmacologische activiteit van isovaltraat, valtraat en valeranoon. Bij muizen constateerden zij na 
toediening van valeranoon (intraveneus) de eerste 5 uur een opvallende afname van de motorische 
activiteit welke dosisafhankelijk was.  

De literatuur beschrijft een cytotoxische activiteit aan valepotriaten, met valtraat als de meest toxische 
component. Echter, valepotriaten zijn bijzonder onstabiele componenten hetgeen de cytotoxische 
activiteit in sterke mate beperkt door de slechte orale absorptie. 

Vele studies tonen aan dat valeriaan een sedatieve en slaapbevorderende activiteit heeft, zowel bij 
normale slapers als bij patiënten met slaapstoornissen. Het meest opvallende uit deze onderzoeken is 
de verbetering van de slaapcyclus en slaapkwaliteit, zoals slaaptijd, innerlijke onrust, spanning, 
herhaaldelijk wakker worden. Tijdens een aantal onderzoeken bleek dat er geen veranderingen waren in 
de EEG-parameters. Toch merkten een groot deel van de deelnemers een verbetering van de 
slaapkwaliteit.  

Het slaapprobleem vraagt een meer hollistische benadering en valeriaan kan in sommige gevallen 
uitsluitsel geven, echter de oorzaak van het slaapprobleem moet worden aangepakt.  
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10. Valeriaan en aromatherapie 
 

1. Algemeen 

 
Valeriaanwortel wordt gedistilleerd via stoomdistillatie, 
na het drogen van de wortel. De wortels worden in 
oktober/november aan de lucht gedroogd of bij 
voorkeur aan een temperatuur van 40°C.  
 
Stoomdistillatie levert ongeveer 0.2 tot 3% etherische 
olie op, wat wil zeggen dat er tussen de 50 en 500 kg 
wortels nodig zijn om 1 liter etherische olie te bekomen.  
 
De hoeveelheid ethersche olie is vaak afhankelijk van de 
kwaliteit en de ouderdom van de wortels. Ook de 
omgeving, groeiomstandigheden bepalen de kwaliteit 
van de etherische olie.  
 
Valeriaanolie is lichtbruin van kleur en wordt donkerder 
naarmate de olie ouder wordt. De geur is scherp en 
kruidig en kan in zeer geringe concentraties worden 
gebruikt in parfums, massageoliën, maar ook in likeuren 
en bier. 
 
De eerste controle van de etherische olie is een fysische 
controle, deze is gebaseerd op geur, kleur en en de 
viscositeit.   

 
Vooraleer de etherische olie voor commerciële en 
fytotherapeutsch wordt ingeschakeld, worden de oliën 
onderworpen aan strenge controles. Valeriaan wordt bij 
deze analyse onderworpen aan 103 verschillende 
componenten (gaschromatograaf).  
 
Etherische oliën zijn niet oplosbaar in water en valeriaan 
wordt daarom opgelost in een drager (olie, melk, zout, 
of poeder). 
 
 
 
 

 

 

 

 

Foto: Netelvuur Juni 2012  

Geurkist Etherische oliën  
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2. Toepassing 

 
Binnen de aromatherapie zijn er  verschillende toepassingsgebieden 
 

 Aromatische discipline of ondersteuning met etherische oliën maakt gebruik van verdamping, 
verwerking in massageoliën en in natuurlijk cosmetica. Etherische oliën worden de laatste jaren 
vaak gebruikt bij dementerenden. Ook in sommige ziekenhuizen worden etherische oliën gebruikt 
om de kamers te zuiveren. Geurmarketing kent ook de laatste jaren een duidelijk opmars. 
Etherische oliën worden in publieke ruimtes, zoals winkelcentra, maar ook in hotels gebruikt om 
een gevoel van welzijn en welbehagen te bekomen. 

 Basiszorg: hier wordt er meestal van uit gegaan dat er een aandoening of ongemak aanwezig is 
waardoor de immuniteit moeten worden verbeterd. 

 Bacteriële infectie: dit is een intensieve behandeling en gaat vaak samen met infecties of 
pathologiën. Een correct dosering en professionele ondersteuning is gewenst. We spreken hier 
immers over een behandeling met een natuurlijk antibioticum. 

 
 

In de meeste gevallen spreken we over een basiszorg of een ondersteunende behandeling. Etherische 
olie van valeriaan kan inwending of uitwendig worden gebruikt. Voor de toepassing van valeriaan in de 
aromatherapie verwijs ik graag naar het praktische gedeelte, waarbij ik gebruik maak van een 
combinatie van verschillende etherische oliën. 
 
Toch moet ik hierbij vermelden dan de meningen hierover verdeeld zijn. De Britse aromatherapie raadt 
inwending gebruikt volledig af terwijl de Franse aromatherapie inwending gebruik toelaat. In Nederland 
wordt inwendig gebruik ook vaak afgeraden, terwijl in België de meningen verdeeld zijn. Bij mijn 
opleiding benaderen we inwendig gebruik vooral afhankelijk van de inhoudstoffen. Vooral etherische 
oliën die levertoxisch of belastend voor de nieren.  
 
Etherische olie van valeriaan kan worden ingezet bij spierkrampen, werkt sterk kalmerend (bij 
nervositeit, spanning, hoofdpijn door stress, hartkloppingen. Valeriaanolie is sterk antibacterieel en is 
bloeddrukverlagend. 
 
Valeriaanolie combineert goed met citrusoliën zoals petitgrain, mandarijn, sinaasappel, maar ook met 
lavendel, patchouli, melisse en cederhout. 

 

3. Inhoudstoffen etherische olie 

 
Etherische olie (0,2% tot 3%) is één van de belangrijkste en stabiele inhoudstoffen van valeriaan. We  
vinden dit vooral terug in de onderste delen van de epidermis. De etherische olie bevat ook 
monoterpenen en sesquiterpenen, het zijn vooral deze inhoudstoffen die een belangrijke rol spelen bij 
de werking van de plant. (zie hoofdstuk over inhoudstoffen). 
 

 Monoterpenen: alfapineen, camfeen  

 Sesquiterpenen: bètacaryophylleen, azuleen, fencheen  

 Alcoholen: geraniol, borneol, valerianol, alfaterpineol 

 Esters:  eugenylisovaleraat, bornylformiaat en –butyraat, bornylacetaat, bornylisovaleraat 

 Ketonen: valeranone 

 Aldehyden:  valerenal 
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 Valeriaanzuur (0,2 à 0,7%, max 0,9%) en derivaten als isovalereenzuur zijn belangrijk voor de 
werking van valeriaan. Het isovaleriaanzuur komt vrij tijdens het drogen van de wortel en is 
zorgt voor de prikkelende geur. Bij de verse wortel is de geur minder prikkelend of bijna 
reukloos).  

 Acetoxyvalereenzuur (minder vluchtige sequiterpene carboxylzuren) 

 
Monoterpenen hebben een stimulerende werken op ons centraal zenuwstelsel, stimuleren lichaam en 
geest, werken op de slijmvliezen (luchtwegen, maag, darmen) en hebben  bacteriedodende 
eigenschappen, zijn immuniteitsstimulerend, ontstekingswerend en fungeren als diureticum. Camfeen 
(vinden we ook terug in rozemarijn) is ontstekingswerend en kan worden gebruikt bij zweren en aften. 
 
Sesquiterpenen hebben een sedatieve eigenschap en zijn ontstekingswerend en krampstillend. 
Valeriaan bevat veel esters welke vooral een kalmerende werking hebben op het centrale zenuwstelsel, 
(deze vinden we ook terug in citrusoliën) is slaapbevorderend en helpt bij nervositeit. 
 
Esters, vooral het bornylisovaleraat, werken kalmerend op de hersenen en hebben een krampstillende 
werking. 
 
Alcoholen vinden we in de meeste etherische oliën terug en werken sterk infectiewerend, dit zijn 
meestal veilige oliën en kunnen worden aangebracht op de huid. Valeriaan bevat geraniol en dit kan bij 
sommige mensen allergische reacties geven. 
 
Aldehyden werken sedatief, kalmerend en worden gebruikt als antidepressiva. Aldehyden vinden we 
ook terug in een aantal citrusoliën. Een synergie van valeriaan met citrusoliën zoals ik later zal 
bespreken heeft een uiterst kalmerende werking.  
 
Ketonen vinden we meestal in zeer geringe mate terug in de etherische oliën. Ketonen zijn wel toxisch, 
hierdoor moet inwendig gebruik worden beperkt aangezien dit schade kan toebrengen aan de lever. 
Ketonen kunnen bij overdosering stuipen en epileptische aanvallen veroorzaken.  Ketonen hebben een 
slijmoplossend effect op de luchtwegen. Het percentage ketonen in valeriaan is heel miniem. 
 
Valereenzuur (intraveneus) werkt in op het centrale zenuwstelsel en zorgt voor een verlengde 
slaapperiode. Dierstudies bewezen dat valereenzuur van een sterk sedatieve werking had na orale 
toediening. Ook dit effect bleek afhankelijk van de verstrekte dosering. 
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11. Waarschuwingen 
 

Zoals bij vele toepassingen met kruiden, wordt ook valeriaan afgeraden bij zwangere vrouwen en bij 
kinderen onder de 3 jaar. Sommige inhoudstoffen kunnen een negatieve werking hebben bij 
zwangerschap of borstvoeding, hoewel dit nog niet met zekerheid bewezen is.  

Lever- en nierpatiënten gebruiken valeriaan best niet, tenzij onder medische toezicht. Indien er geen 
wetenschappelijk onderzoek voor werd gedaan, raadt men het gebruik af.  

Combinaties met medicijnen zoals de reguliere sedativa en/of psychische tonica zijn te vermijden daar 
interacties in principe mogelijk zijn. Overdosering bij dieren leidde tot spierspasmen. Zeer hoge 
overdoseringen veroorzaakten epileptische aanvallen met een dodelijke afloop. Langdurige inname van 
valeriaan, vooral in hoge dosis kan hoofdpijn, onrust, hartkloppingnen en zelf hallucinaties veroorzaken. 
Vandaar dat toepassingen van hoge doses of gedurende een lange periode worden afgeraden. A Vogel 
beweert zelfs in zijn boek “de kleine dokter” dat valeriaan verslavend zou zijn.  

Gelijktijdig gebruik van alcohol kan de werking versterken. Het exacte werkingmechanisme van de 
valeriaanwortel is nog niet opgehelderd. Bij sommige temperamentvolle personen kan valeriaan eerder 
stimulerend werken.  

12. Bijwerkingen 
 

De ESCOP meldt dat enige voorzichtigheid geboden is bij gebruik van valeriaanproducten. De eerste 
uren na inname van een valeriaansiroop trad bij gebruikers een verminderde waakzaamheid. Deze 
alertheid is 8 uur na inname niet meer meetbaar. Men constateerde geen “hang-over”- of “morning-
after”-symptomen.  

Valeriaan wordt algemeen als een veilig kruid beschouwd, toch ben ik al mensen tegengekomen die na 
het gebruik van valeriaan er een “wollig” gevoel bij hebben.  

Valeriaan is zeer krachtig, verkeerd of overmatig gebruik kan schade veroorzaken. Bij twijfel moet  
steeds een arts worden geraadpleegd. Ook in de reguliere geneeskunde is men zich bewust van de 
toepassingen van valeriaan en combinatie met geneesmiddelen wordt steeds afgeraden.  
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13. Synergieën 
 

Het woord “Synergie” is afkomstig uit het Grieks “synergia” en wordt gebruikt voor een situatie of 
toestand waarin het effect van een samenwerking groter is dan wanneer elke van de substanties of 
delen afzonderlijk zouden kunnen bereiken. Belangrijk hierbij is dat we de inhoudstoffen van bepaalde 
planten of delen van planten kennen om zo een optimale mix te verkrijgen.  

Enkele voorbeelden 

 Valeriaan met hopbellen, citroenmelisse bij slapeloosheid veroorzaakt door nervositeit, onrust, 
bij zenuwachtigheid 

 Valeriaan, hopbellen, citroenmelisse, kamille, lavendel rustgevend voor het slapen gaan 

 Valeriaan met hopbellen, passiebloem, bloeiende toppen van meidoorn, voeg daarbij enkel 
druppels etherische olie van mandarijn bij stress, prikkelbaarheid, moeilijk inslapen 

 Valeriaan samen met slaapmutsje gebruiken bij inslaapproblemen vooral bij krampen 

 Valeriaan met sintjanskruid bij innerlijke onrust, slapeloosheid door depressiviteit, 
neerslachtigheid of moedeloosheid 

 Valeriaan met grote klit en heermoeskruid bij acne 

14. Verwerkingsvorm en dosering  
 
Doordat valeriaanpreparaten weinig stabiel zijn, zijn het koud maceraat en de gestandardiseerde 
producten met een duidelijk gegarandeerd hoeveelheid inhoudstoffen het meest betrouwbaar. In een 
volgende stap volgt het infuus en het afkooksel van de samenstelling, maar aangezien het opdrijven van 
de temperatuur een negatief effect heeft op de remediërende eigenschappen van valeriaan, is het 
aangeraden om deze stap nauwkeurig op te volgen. Een alcoholoplossing is het minst aangewezen 
aangezien het alcohol de valepotriaten zal verminderen.   
 

 Koud maceraat: max 10gr per dag, 1 tot 2 koffielepels gedroogde wortel 6 tot 8 uur laten 
maceren in koud water. Gebruik 4 tot 6 keer per dag een koffielepels van dit maceraat als 
kalmerend middel. Om beter in te slapen drink je een hele tas voor het slapengaan. (100 gr / 
liter water)  

 Glycerine maceraat: gedroogde wortel 21 dagen laten maceren in een mengsel van 60% 
plantaardige glycerine en 40% water. 

 Gestandardiseerd extract: (Biover – La Drome) 

 Fijngemalen (gestandardiseerd product): 

 Tinctuur: hiervoor gebruik je een verhouding van 1 op 5 en voeg hierbij 70% alcohol aan toe, 
laat dit 3 weken of 21 dagen maceren en zeef de valeriaan eruit. 40 tot 50 druppels per dag, 
meerdere malen per dag. 

 Infuus:20 gr gedroogde wortel op 0.5 liter kokend water, laat dit 10 min trekken en drink 3 tot 4 
keer een kopje per dag. 

 Eterische olie: Dagelijks aanbevolen dosis bij de behandeling van slapeloosheid en 
slaapstoornissen is 1 tot 3 gram van de gedroogde wortel of de rizomen (aanbeveling Germany 
Kommission E). 

 
 
  



25 
Syntra-AB Kempen 2012-2013 
Edith Gijsbregts 

15. Toepassingen 
 

1. Gebruik in de geneeskunde 

 
Mild sedativum (kalmerend), valeriaan heeft een kalmerende werking op het centrale zenuwstelstel. 
Een belangrijke toepassing binnen dit domein is de rustgevende werking en het bevorderen van de 
nachtrust. Vandaar dat mensen die lijden aan stress of rusteloosheid valeriaan kunnen gebruiken om 
deze symptonen te verminderen. Niet alleen heeft het kruid een neurotische werking, ook zou het een 
remedie zijn voor flatulentie en maagkrampen.  
 
Net als medicijnen kan ook valeriaan bij overmatige inname verschillende neveneffecten tot gevolg 
hebben. Zo kunnen reeds bij een normale dosis lichte hoofdpijn en krampen optreden. In combinatie 
met andere verdovende middelen kunnen deze symptonen nog versterkt worden.  
 
Het kalmerende toepassingsgebied is heel uitgebreid: stress, spanning, migraine, duizeligheid, hoge 
bloeddruk, oorsuizingen, prikkelhoest, astma, zenuwpijnen, angsten bij examen, plankenkoorts, 
hysterie, paniek, overspanning, ADHD, ontwenning nicotine, verhoogde schildklierwerking, 
menopauzale klachten, ... Valeriaan gebruikt men ook bij ontwenning van klassieke kalmerende 
middelen alsook bij afkicken van verdovende middelen en zelf drugs. 
 
Mild hypnotisch (slaapopwekkend, slaapinducerend). Zoals eerder aangehaald wordt valeriaan 
frequent gebruikt bij het verminderen van stress en als middel om een hectische dag rustig af te sluiten. 
Valeriaan stimuleert de afbraak van lichaamseigen stresshormonen waardoor de patiënt gemakkelijker 
op natuurlijke wijze in slaap valt en vervolgens ook beter kan doorslapen. Tijdens een normale slaap 
herstelt het lichaam zich en wordt de weerstand terug opgebouwd. Bij slaaptekort kunnen het humeur, 
de levensvreugde en de ondernemingszin ernstig worden aangetast, wat op langere termijn een 
aanleiding kan zijn tot stress en depressie. Preparaten met ingrediënten als hop en valeriaan zijn 
ideaal als middel tegen nervositeit, prikkelbaarheid, angst, spanning en slapeloosheid die daarmee 
gepaard gaan. 
 
Valeriaan heeft een krampstillende werking op de spijsvertering, werk spier spierontspannend, vooral 
bij nekpijnen ten gevolge van stress, maar ook bij rusteloze benen, gespannen spieren en motorische 
onrust. Hier gebruikt men best de etherische olie van valeriaan in een draagolie (3% oplossing). Een 
massageolie op basis van valeriaan in combinatie met citrusoliën, lavendel en sandelhout zorgen ervoor 
dat de spanning uit het lichaam verdwijnt. 
 
Naast bovengenoemde werkingen, heeft valeriaan nog andere toepassingsdomeinen. Zo zou valeriaan 
ook de kransslagaders verwijden, de geslachtsdrift verminderen, slijmoplossend werken bij 
verkoudheden en heeft het een vochtafdrijvend effect.  
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2. Valeriaan in de apotheek en in de natuurwinkel 

 
In de apotheek vinden we een aantal voedingsupplementen, geneesmiddelen en homeopatische 
preparaten, waarin valeriaan is verwerkt.  
 
Een aantal voorbeelden zijn: 
 

 Sedinal ®plus bevat o.a. 26% valeriaanextract, 14% hopextract, 3.5% passiflora extra 

 Valispert ® Night is een combinatie van valeriaanextract (250 mg) en hopextract (85 mg) 

 Dormiplant® is een combinatie van valeriaanextract (160 mg) met melisseextract (80 mg) 

 Seneuval® - Qualiphar: mix van valeriaanextract, crataegus en passiflora extract 

 Relaxine® is een gedroogd waterig-alcoholisch (36.3%) valeriaanextract (500 mg) 

 Vogel Valeriaan D1 is een tinctuur van Valeriaan in alcohol (65%) 

 Valeriane forte van Biover met 27% valeriaanextract, 9% melisseextract, 9% 
passiebloemextract en 9% haver 

 Rust & slaapsiroop van Ladröme bevat kruidenextracten van valeriaan, passiebloem, 
citroenmelisse, echte kamille en slaapmutsje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gebruik in de keuken 

 
Ondanks de onaangemane geur van de gedroogde valeriaanwortel, worden jonge bladeren van de plant 
vaak verwerkt in salades of dipsauzen. De bloemen zijn eetbaar en kan je verwerken tot een siroop.  
James Wong, herborist en auteur van “Grow your own drugs” maakt een chocolademelk op basis van 
valeriaan samen met passiebloem, melisse en vanille.  
Valeriaanolie (etherische olie) is een smaakmaker voor bieren, likeuren, vruchtendranken, tabak, 
banketproducten, ijs en snoep.  
 
 

gestandardiseerde producten 



27 
Syntra-AB Kempen 2012-2013 
Edith Gijsbregts 

 

4. Gebruik in de parfumindustrie 

 
Uit de bloemen worden extracten getrokken tot etherische oliën die in combinatie met muskus-
houtachtige geuren worden verwerkt tot parfums. Valeriaanolie is eerder een sterkere geur en wordt 
slechts in kleine dosissen toegevoegd aan de mengsels.  
 

5. Valeriaan in de kunst 

  

Valeriaan wordt vaak afgebeeld in schilderijen van de late 
middeleeuwen en de renaissance.  Het zou hier gaan over 
de Indiase nardusolie die werd gebruikt door Maria om de 
voeten van Jezus te zalven, nadien droogde zij zijn voeten 
met haar haren. (Evangelie van Johannes, 12, 1-7). 

 

 

 

 

 

6. Valeriaan en dieren 

 
Katten worden enorm aangetrokken door de geur van de gedroogde wortel. Het drogen van de wortel 
aan de lucht is helaas bij mij nog niet gelukt aangezien ik meermaals mijn katten heb betrapt met een 
stukje valeriaanwortel.  

Wat voor een kat opwekkend is kan voor een hond rustgevend zijn. Angstige of rusteloze dieren kan je 
ook behandelen met valeriaan. Valeriaan is niet verslavend en is veilig, zo volstaan enkele druppels 
valeriaanmaceraat al voor rust en zal een veegje etherische olie ook verhelderend werken.  Ook ratten 
worden aangetrokken door valeriaan (zie Rattenvanger van Hamelen). 

Valeriaan in je tuin trekt wormen aan, doordat de wortels van een groeiende plant fosfor afscheiden, 
wat een stimulerende werken blijkt te hebben op wormen.  
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16. Praktische proef  

 

1. ValeRelax Pakket 

 
Valeriaan nodigt niet echt uit om een commercieel aromatisch product op de markt te brengen maar 
men kan het wel verwerken in een aantal toepassingen. Om deze reden heb ik gekozen voor een totale 
aanpak, meer bepaald een pakket dat rust en ontspanning brengt. Ik richt me niet enkel op het gebruik 
van valeriaan, maar zal valeriaanextracten combineren met andere rustgevende kruiden. 
 
Een infuus van valeriaan is rustgevend en helpt bij het inslapen. Een minpunt aan deze thee is de geur 
die niet zo aangenaam over komt. Je kan valeriaan beter gebruiken onder de vorm van een tinctuur. Het 
gaat hierover een wortel, dus een hoog alcohol gehalte voor uw tinctuur is wel aan te raden. Deze 
tinctuur kan toegevoegd worden aan een theemengsel van hop, citroenmelisse, passiebloem, lavendel 
en st-janskruid.  20 tot 30 druppels volstaan om zonder problemen in slaap te vallen. Tegen spanning en 
zenuwen, kan best geopteerd worden voor een mengsel van water of thee, etherische olie van valeriaan 
en een scheut honing. Het laatste gebruik ik zelf geregeld bij verhoogde stresssituaties.   
 
Dit zijn slechts enkele toepassingen die snel en gemakkelijk zijn. Voor een meer uitgebreide 
toepassingen stel ik jullie mijn ‘Valeriaan Relax Pakket” voor. 
 
Valerelax, 
“Valerian Herbs & Relaxation” 
“Valere” = gezond zijn, sterk zijn 
Relax 
 
In het ValeRelax Pakket vinden jullie ook een  
 

 Kruidenmix 

 Mengsel voor voetbad 

 Lichaamsbalsem  

 Siroop 

 Lavendel-hop kussen 
 

 
ValeRelax mix op basis van hopbellen, passiebloem, brandnetel, slaapmutsje, meidoorn, citroenmelisse 
en valeriaan.  
 
ValeRelax Massageolie/balsem – amandel- jojoba- en arganolie, bijenwas en etherische olie van 
lavendel, patchouli, mandarijn. Lavendel brengt ook rust en zorgt voor een aangename geur. Valeriaan 
werkt bij een nekmassage, stijve rug en nekspieren. Een balsem, massageolie en een bijhorende 
massage brengt rust in het hoofd. Meng 3% etherische olien van lavendel, zoete marjolein, mandarijn, 
laurier en valeriaan in een voedende draagolie (100 ml) – 20/2/10/5/3 druppels. Valeriaan werkt als 
spierontspanner voor de nek (als gevolg van stress), zoete marjolein en laurier zijn pijnstillende olie. 
Lavendel en mandarijn zorgen voor een rustgevende werking. 
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ValeRelax Bath  – melkpoeder, maïzena, natriumbicarbonaat en  
haver, voeg daarbij  etherische olie van lavendel. Een voetbadje 
voor het slapengaan zorgt ervoor dat al de spanning uit je lichaam 
verdwijnt.  
 
 
ValeRelax Siroop  
 
Voor de ValeRelax siroop heb ik gekozen voor een kruiden met een rustgevende werking 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingedriënten 

 1 liter water 
 20 gram gedroogde kruiden  

(valeriaan, citroenmelisse, hopbellen, passiebloem, lavendel en slaapmutsje)  
 +/- 800 gram suiker (meer suiker maakt siroop dikker)  
 Glycerine (om de etherische olie in op te lossen) 
 Etherische oliën (valeriaan, mandarijn, zoete sinaasappel) 

 
 
Gedroogde valeriaan heb ik een dag op voorhand in water laten trekken (=koud maceraat - laat dit 8 tot 
10u staan). De inhoudsstoffen worden opgenomen in het water. Al na enkele uren zie je het 
water  donkerder worden.  
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Ik giet kokend water over het kruidenmengsel en laat dit 10 minuten trekken met een afgesloten deksel.  
Het kruidenmengsel zeef ik en het vocht, samen met het aftreksel van valeriaan warm ik op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik voeg de suiker toe aan het infuus en blijf hierin roeren tot ik een stroperige massa heb. (ong 4 tot 5 
minuten). Ik voeg eventueel nog wat suiker toe indien te lopend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat dit mengsel afkoelen tot ongeveer 30 - 40°C.   
 
Afhankelijk van de hoeveelheid vocht (na oplossing 
van suiker), vul ik mijn flesjes en voeg er de 
etherische olie aan toe.  
 
Bewaar de siroop in goed afgesloten flesjes in de 
koelkast, door de etherische olie blijft de siroop tot 
een maand goed. 
 
Neem voor het slapen gaan een soeplepel Valeriaan-
siroop "ValeRelax" of voeg het toe aan je dagelijks 
kopje relax-thee. 
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Inhoudstoffen 

Valeriaan 
 

 Etherische olie (bevat ketonen, aldehyden) 

 Valepotriaten – zijn weinig stabiel en gaan snel ontbinden in een waterig of 
alcholisch milieu 

 Valeriaanzuur 

 Alkaloïden: valeranine, valerine, 

 Fenolzuren 

 Flavanoïden 

Citroenmelisse  Etherische olie met aldehyden (citral, neral, geranial, citranellal) 

 Fenolzuren 

 Triterpeenzuren 

 Flavanoïden 

 Bitterstoffen 

 Looistoffen 

Slaapmutsje  Alkaloïden (Chinoline) 

 Flavonolglycosiden (rutine) 

 Bitterstoffen 

 Fytosterolen 

Passiebloem  Flavanoïden (rutine, quercitine) 

 Maltol 

 Alkaloïden 

 Fytosterolen 

Lavendel  Etherische olie (linalol en linalylacetaat – esters) 

 Looistoffen 

 Bitterstoffen 

 Triterpenen 

 Fenolzuren 

 Flavanoïden 

 

Alkaloïden werken vaak in op het centrale zenuwstelsel en kunnen zowel stimulerend als remmend 

werken op het orthosympathisch of parasympathisch stelsel. 

Esters in de etherische olie werken harmoniserend en versterkend op het zenuwstelstel. Verder werkt 

dit ook sedatief, spasmolytisch, vaak ook ontstekingswerkend en ontzwellend. 
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2. Valeriaan.wordpress.com 

 
Al mijn toepassingen, ervaringen en weetjes hou ik bij op mijn 
website. De digitale wereld is volledige geïntegreerd in mijn 
dagelijks leven. Reeds verschillende jaren had ik een blog waarin ik 
mijn loopverhalen deelde met vrienden en kennissen.  

Bij het begin van mijn herboristenopleiding ben ik een 2e blog 
gestart “valeriaan.wordpress.com” waar ik o.a. mijn kennis van 
kruiden wil neerpennen en waar na verloop van tijd ook mijn 
valeriaanproject uit ontstaan is. In het begin hield ik de blog nog 

privé omdat ik mijn weg nog moest zoeken.  

Stilaan liet ik toe dat mensen mijn blog bezochten en door de blog te linken aan de social media had ik 
dagelijks meer en meer bezoekers. Dit is voor mij een extra reden om hier een informatieve blog van te 
maken. 
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3. Slaap je fit workshop 

 

Het Valeriaan project is gebaseerd op 3 pijlers.  

 Kruiden en relaxatie – Herbs & Relaxation 

 Kruiden en sport – Herbs & Sports 

 Kruiden en voeding – Herbs & Food 
 
In mijn eerste workshop wil ik de problematiek rond stress, slapeloosheid toelichten en wil ik dieper 

ingaan op hoe we dit op een zo natuurlijk mogelijk manier kunnen behandelen. Het “ValeRelax” pakket 

is slechts één van de toepassingen. 

In de workshop geef ik een korte toelichting over  

 het fenomeen slaap 

 de verschillende stadia in onze slaapcyclus 

 hoeveel slaap we echt nodig hebben 

 welke kruiden en planten kalmerend werken 

Met de workshop wil ik mensen bewust maken van natuurlijke middelen en maken we samen een 

mengsel voor een relaxerend voetbad, zorgen we voor een kruidenmix voor een infuus en maken we de 

valeriaansiroop. 

Het is absoluut niet de bedoeling om een middel aan te bieden om stress en slapeloosheid te genezen. 

Kruiden geven ondersteuning en om stress, slapeloosheid, nervositeit te behandelen is meer nodig. Dit 

vraagt een totale aanpak. Eerst en vooral moet er naar de oorzaak worden gezocht. De kruiden kunnen 

een ondersteuning geven en kunnen lichte vormen van slapeloosheid, stress of spanning verzachten.  

Elk individu is verschillend en de oorzaken van de spanningen kunnen van medische aard zijn. 

Chronische problemen vragen ook een meer gespecialiseerde aanpak. 

Workshops starten pas in 2014, aangezien ik nog werk aan de monografiën van de te bespreken kruiden. 
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35 
Syntra-AB Kempen 2012-2013 
Edith Gijsbregts 

17. Dankwoord 
 

De zoektocht naar valeriaan heeft mijn leven enorm veranderd. De “tocht” naar valeriaan begon reeds 

in de zomer van 2011, toen ik nog niet eens wist dat ik een cursus herborist zou volgen. In mijn inleding 

gaf ik al aan dat Mira, mijn kat, de aanleiding is geweest voor mijn zoektocht naar valeriaan.  

Mijn zonen hadden hun middelbare studies beëindigd en beslisten om verder te studeren en het 

studentenleven te ontdekken. Na 25 jaar volledige toewijding aan mijn professionele carrière kwam er 

tijd vrij gedurende de week (tenminste dat dacht ik toen) om andere horizonten te ontdekken. 

Valeriaan en kruiden werden meer en meer een deel van mijn leven geworden en hoe meer ik mij 

verdiepte in de geschiedenis, de mythologie, volkskunde van valeriaan, hoe meer de plant op mijn lijf 

geschreven is.  

Ik ben al jaren gepassioneerd door kruiden en ik ben in het verleden meermaals op onderzoek gegaan 

naar kruiden. Het gebruik van kruiden werd mij in feite met de paplepel ingegeven. Zo zweerde mijn 

moeder bij brandnetel, duizendblad en zweedse kruiden.   

Mijn moeder, mijn man en kinderen hebben mij steeds gesteund, ook wanneer het moeilijk was en ik te 

weinig tijd had voor familie en vrienden. Ik probeerde te scoren op alle vlakken: een fulltime job, 

huishouden, studies en studeren.  

Mijn man stond en staat nog steeds aan mijn zijde en vergezelt mij vaak tijdens mijn 

kruidenwandelingen en uitstappen. Hij was ook vaak proefpersoon voor het uittesten van 

kruidenmengsels. Dankzij zijn deskundig advies werd het ook mogelijk om een mini-kruidentuin aan te 

leggen.  

Mijn vriendin die mij tips gaf tijdens mijn zoektocht, bij de opstelling, zij en haar man hebben ook 

verschillende van mijn producten uitgetest. 

Ook wil ik Syntra-AB Kempen en de docenten bedanken voor de studies en de begeleiding. Harry Van 

Trier, Martine Ongena, Christel Van Vooren en de medestudenten “aromatherapie” voor hun advies 

rond kruiden en kruidenbereidingen. 

Edith 
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