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Het was in 1991dat de NECTAR organisatie
(Netherlands Expertise Center for TropId
Apicuitural R 8 5 w r t e s ) een symposium In U#ec)rt
organiseerde over honingproductie in de tropen.
Een zeer ge'ihteresseerd en gemengd gezelsdrrp
was daar aanwezig, waaronder aok veel
belangstelbdea ult ontwikkdingsianden. Het
Meek al gauw dat honing In veel landen in &e
deien van de wereld een belaurgtijke rol speek h
de v o l k s g e n ~ b Zo
. k t d o.a. een traâMoneel
Qenster uit Ng&, de heer Kolowole Komolak
314 (gekleed in een prachtis k i m i k traditioneel
Aftikaanr gewaad) een lezing over de kwalen
waarbij in zijn land honing ter genezing toegepast
worck. Een Nederlands wetenschapper t i
t r a d i i e e l Nederlandse kleding zoals een
spijkerbroek) die in Costa Rica onderzoek deed aan
k n i n g van angelloze bijen, kwam opmerkelijk
genoeg met vrijwelieenzelfde serie rnecticinak
toepassingen (t). In de fabel staan de
overeenkomsten en verschillen opgasomd.

Vervolg van Imker tot imker

Het weer in iwvember
In de periode 1971-2000 zijn de normalen voor het
midden van het land als volgt. Zonneschijn 60 uw,
neerslag 81 mm en gemiddelde
maximumtemperatuur 9,1°C.
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Door de eeuwen heen wordt honing gebuikt als
medicijn. De oude Egyptenaren, Chimm, Grieken!
en Romeinen g e b n i i h teebdsshatiing
de
genezing van w d e n w+bestrijdhgngn d m k h .
Aristotelss (350 v.Chr.) noemt honimg al een Zalf VBQT
wonden en ogen.

Airnt hwilng
Opmerkelijk is - om even bij dksgpmee&unde %e
blijven - de grote waardwing onder T i n {en Turkse
NderlandeI8) voor de zogewinde BmPJr haning.
Deze honing wwdt in k zomer gewonnen in een
klein gebied En Turkije en is een w o n M d d e 1 tegen
alle kwalen, zo wdt beureed. De hanmg is
atkomstig wan diverse k m e n en pianten in dat
gebied maar n& win m e ~ h a n j an
e Pmtkhe
rododendron, w& d i bloemen bheien in het
voorjaar en zijn uit een andere f i k streek (2).
Onlangs vervoegde eem T u h hied&anck?r zich bij
de Keuringsdienst van Waren in Ammdam. Hij had
die zomer in zijn geboM.td8ndm m
e AmEer
honing gekocht voor f 5;O0,- wetrieen gangbare prijs voor deze honing! !-&was kstemd voat
zijn dochtertje die emsri'g astma had en; nu wilde hij
van de Keuringsdienst weten in welke dosis hij da
honing aan zijn kid macast w e n . lWimanM w ~ n f s
uit dat behalve van de ' h r planten' de honing tssih
ook voor een belangrijk &el van de tamme kastanje
en zelfs voor een klein deel van de P d s e h h
rododendron h m . Awgt9.ziemdeze &eirdronsoort van nature giftige honing levert, kon het a 6 h
slechts zijn: op egen risico &n t l m e l ~ per
l dag en
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Subrahmanyam, India 1W1

Soort wonden

brandwonden

5 dagen 87% v.d. patiënten

honing
zilversulfadiazinr

Efem, Nigeria

52
59

5 dagen 10% v.d. patiënten
na 7 dagen 98% v.d. patiënten
genezen

T&el2. Resultaten van de behande

eerst op senior uitproberen.

Van nature giftige honing
Dat honing meer is dan alleen maar suiker wordt
inderdaad goed geillustreerd door het feit dat er voor
de mens van nature giftige honingsoorten bestaan.
De meest bekende is de genoemde honing van de
Pontische rododendron. De symptomen zijn:
tintelingen in vingers en tenen, hoofdpijn,
misselijkheid, verminderde hartslag en flauwvallen.
Overigens komt men na korte tijd weer bij zijn
positieven. Andere voorbeelden zijn honing van een
Euphorbiasoort uit Zuid-Afrika, die een zeer scherp en
pijnlijk gevoel in de keel veroorzaakt en de zeer
giftige honingdauwhoning van de Coriaria arborea
(plaatselijk Tutu-boom genoemd) uit Nieuw Zeeland,
waarvan een theelepeltje al tot bewusteloosheid kan
leiden (3).
De vergiftigingen zijn in de vakliteratuur beschreven
en de chemische verbindingen die de verschijnselen
veroorzaken zijn bekend. Dit soort negatieve
eigenschappen vallen uiteraard sneller op dan
positieve aspecten van honing en in het verleden is
dan ook nauwelijks onderzoek gedaan naar
genezende stoffen in honing.

Nieuwe belangstelling in ontwikkelingslanden
Wel ontstond er, zo begin 1900, wetenschappelijke
interesse voor het gebruik van honing op wonden.
Maar deze belangstelling raakte vanaf 1940 op de
achtergrond door de opkomst van de moderne
antibiotica. Toch blijkt in de jaren '80 dat er ook
grenzen zijn aan het gebruik van deze stoffen. Zaken
als minder gewenste neveneffecten en resistente
(ziekenhuis)bacteriën laten steeds meer van zich
horen. Vooral onderzoekers uit derdewereldlanden
beginnen patiënten met slecht genezende wonden te
behandelen met honing onder gecontroleerde
omstandigheden. In die landen is er niet zoveel geld
beschikbaar voor dure antibiotica en tevens is er een
wat grotere vrijheid om dit type onderzoek uit te

voeren. Zo behandelde Subrahmanyam in India in
1991 104 patiënten die brandwonden hadden met
honing of met zilversulfadiazine het middel bij
brandwonden. Efem in Nigeria in 1988 behandelde
59 patiënten met 'ongeneeslijke zweren' met honing.
De resultaten van beide onderzoeken waren
buitengewoon goed en zijn in tabel 2 vermeld (4).
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Nieuwe belangstelling in de Westerse wereld
Peter Molan, verbonden aan de Universiteit van
Waikato, Nieuw Zeeland, vertelt graag het verhaal
van een Engelse vrouw die al 20 jaar een abces in de
oksel had, geïnfecteerd met een bacterie die resistent
was tegen antibiotica. Niets scheen te helpen en door
de pijn kon ze niet meer werken. In 1999 las ze over
de opmerkelijke geneeskracht van honing en ze kon
haar artsen overtuigen een honingdressing op haar
arm aan te brengen. Een maand later was de vrouw
genezen en terug op haar werk (5).
Genoemde Molan uit Nieuw Zeeland spreidt een
enorme activiteit ten toon om het gebruik van honing
bij wonden te propageren en wetenschappelijk te
onderbouwen. Met minstens evenveel energie
stimuleert dr. Theo Postmes - destijds verbonden als
bioloog aan het Academisch Ziekenhuis van Maastricht
en thans aan de Biomedical Research Foundation in
Maastricht - het gebruik van honing bij brandwonden.
Een volgend artikel van deze apitherapie-serie zal
gewijd zijn aan honing en brandwonden en dr. Postmes
zal daarin de meest recente ontwikkelingen bespreken.
Tenslotte vindt IBRA het onderwerp honing en
genezing zo belangrijk dat zij dit jaar hierover een
boek hebben uitgegeven onder de titel 'Honey and
Healing' (6) (Zie elders in dit nummer). In dit boek
vinden we een samenvatting van diverse onderzoeken
en behandelingen van patiënten met honing met o.a.
opmerkelijke resultaten bij wonden t.g.v. doorliggen,
wonden aan de voet t.g.v. diabetes, operatiewonden,
oogklachten, diarree, en maagzweren. Ook heel
belangrijk is de constatering dat uit laboratoriumproeven is gebleken dat honing remming geeft van
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de groei van de 'ziekenhuisbacterie' (MRSA= multi
resistent StaphyIIoeoccus aureus, vergelijk de wond
bij de genoemde Engelse vrouw) [6,7).

Hoe 4honing?
Honing we& genezend door een combinatie van
factoren. Om even h
l kort samen te vatten: de
suikers onttrekken vocht aan de wond, waarna
waterstofperoxideen f h o n m bacterisn onschadelijk
maken. Meer gedletrrilleerd gaat het proces als volgt:
Honing bevat grote howeelhedensuikers en wel
voornamelijk glucuse en fructose en daarnaast nog
15-21% water. In een dergelijke 'suikeroplossing'
kunnen bacteriën niet overieven. Door de hoge
suikermeentratiewordt d t uit de wond onttrokken,
waarbij bacteriën en afvalstoffen warden meegezogen.
Door regelmatig nieuwe honing op de wond aan te
brengen btijft di proces zich herhalen. Kan dan niet
eenzetfde e h bereikt worden door eenvoudig weg
deze suikers in de juiste hoeveelheden in wabr op te
atrekt zo'n suikeroplossing ook vodit
lossen? I
vanuit de wond aan en werkt enigszins genezend,
maar lang niet m effectief. Doordat er vocht uit de
wond in de suikeroplossing komt kunnen de amstandigheden voor ziekteverwekkende bacteriën
gunstiger worden zodat ze jukt weer gaan groeien. In
honing gebeurt &t niet omdat honing een uiterst
effeuëntmechanisme bevat om deze bacteriiin te lijf
te gaan. Want de meeste.honiqpowten produceren
twens, als er water (of speekset) bij komt, het
waterstofpemxide door de werking van een emym uit
de honing het gíumse-oxidase. Dit proces gaat vrij
consequent door: urenlang worden kleine hoeveelheden waterstofperoxide gevormd. Deze staf, die
bacterisn doodt, komt dus heel geieideliijk in kleine
hoeveeiheden vrij, w a a r h r het effectiever W& dan
een gekochte 3% oplossing uit de apotheek. Wel is
het x, dat in s&
verwarmde honing dit enzym
verloren is gegaan: temeer een reden honing niet te
verwarmen. Er -t
een eenvoudige methode om
de hoeveelheid watersmCpe&
die honing p d u ceert te meten m.b.v. een tesastrip. In het verleden is
deze methode al eens in di blad bedreven (8).
Naast dit waterstofperoxidebevat honing neg andere
stoffen die tegen bcteriën wertsen zoals f h o m en
flavonoïdm; deze stoffen blijven wel intact ds honing
verhit wordt.
Temlotte he& Medm bij Mmwkahoning(Leptospermum smpmiwrn) uit Nieuw Z d m â een extra w d n g
aangatoond tegen de backwie H;eEfcobac&r
pyIwJ.
Deze b&
is vaak de o o d van maagzweren en
maagmeren v o d m snel
patiëntenmet dit
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genezing door Manukahoning, Al de gmoermde
bacteriegroei remmende stoffen wedm enkele 10.
tallen jaren geiaden, toefft mnog niaP prdes wist
om welke chemische verbindingen h& ging mmr d
uit ervaring wist dat honing goed w e , met de
naam 'inhibinern' aangeduid. B atpk kt door M.J.
van Ierse1vwhatde en kw&& &*De natuurlijke antibiotische eigemhappen vart hingkelders
in dit nummer.

Condusles
Uit bovenstaande is wet duidijk clat hming een
gunstige werking heeft op g = i &
wcden.
Die werking is wel wat dhmkelyk mmde m
honing en van kt fert af honing WM h
Ook bij bramhnden W harhg ZW efktief;
daarop zal in een d g d ertibl ingyqarnweden.
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