6 krachtige en
medicinale
paddenstoelen
Hun werking & toepassing

DE MYSTIEKE WERELD VAN MEDICINALE
PADDENSTOELEN
Zolang de mensheid bestaat, bestaan er medicinale paddenstoelen.
Vooral in de Traditionele Chinese Geneeskunde werden ze veelvuldig
ingezet vanwege hun nutritionele en medicinale eigenschappen. Pas de
laatste jaren beginnen we nu ook in het westen de kracht van
paddenstoelen naar waarde te schatten. Desondanks weten we nog niet
alles. De natuur blijft mysterieus.
Er wordt geschat dat er wereldwijd 140.000 verschillende soorten
paddenstoelen zijn. Elke soort bevat zijn eigen uniek palet aan
voedingsstoffen, mineralen en andere werkzame stoffen. Slechts van 15.000
soorten weten we van hun bestaan af en van 800 soorten erkennen wij de
aanwezige medicinale werking.
We weten nog niet veel, maar wat we weten hebben we behandeld in deze
gids. Hierin vind je al je dringende vragen over de - op dit moment populairste medicinale paddenstoelen. Van deze paddenstoelen
beginnen we net te begrijpen hoe ze werken en wat voor uitwerking ze
hebben op het lichaam. Zo gaan we dieper in op: hoe moet je ze gebruiken?
Welke werkzame stoffen bezitten ze? En (misschien wel de belangrijkste
vraag van allemaal) waarvoor kan je de paddenstoel inzetten?
Kortom: dit is de gids over medicinale paddenstoelen waarvan je wilde dat
je hem eerder had gevonden.

HOE WERKEN MEDICINALE PADDENSTOELEN?
Wist je dat mensen en paddenstoelen
een gemeenschappelijke voorgeschiedenis hebben? Vandaag de dag
komt 30% van ons DNA overeen met die
van een paddenstoel. Daarnaast zitten
paddenstoelen boordevol met
nuttige stoffen die bepaalde processen
en functies in ons lichaam ondersteunen.
Ze helpen met de communicatie en
signaaloverdracht tussen cellen,
waardoor alles in het lichaam soepeler
verloopt.
Net als mensen, planten en dieren zijn
paddenstoelen uniek. Ze vormen een
hele eigen groep binnen de natuur van
levende organismen: het schimmelrijk.
ELKE PADDENSTOEL IS ANDERS
Elke paddenstoel is anders en bevat een
uniek profiel aan voedingsstoffen,
mineralen en vitaminen. Ondanks hun
uniek profiel aan voedingsstoffen
bevatten ze allemaal dezelfde soorten
werkzame stoffen. De hoeveelheid van
de werkzame stof varieert hierin per
soort. Bij medicinale paddenstoelen
blinkt elke soort namelijk uit in één of
meerdere werkzame stoffen. Dit bepaalt
meteen waar de paddenstoel het beste
voor ingezet kan worden.

De bekendste werkzame stoffen
van paddenstoelen:
• polysacchariden & essentiële
suikers
• antioxidanten
• essentiële aminozuren
• triterpenen
DE SCHOONMAKERS VAN DE NATUUR
Nog een belangrijke opmerking
voordat we verder gaan: kies altijd
voor biologisch. Paddenstoelen zijn de
schoonmakers van de natuur. Ze
nemen alles op uit hun omgeving;
goed en slecht. Wanneer je niet voor
biologisch kiest, worden er tijdens het
productieproces ‘slechte’ stoffen toegevoegd of gebruikt. Denk bijvoorbeeld
aan pesticiden en andere chemische
middelen. Paddenstoelen absorberen
deze stoffen uit hun directe omgeving.
Zonde, want deze stoffen zijn nou niet
bepaald goed voor je lichaam en ze
ondersteunen de medicinale werking
ook niet. Het gaat de voordelen van de
paddenstoel eerder tegen. Bij
biologische paddenstoelproducten zijn
deze chemische middelen niet toegevoegd en hoef jij je hier geen zorgen
over te maken.

1. REISHI
De eerste - en meest krachtige - paddenstoel is: Reishi. Reishi wordt door de eeuwen
heen geëerd door Japan. Vroeger was deze paddenstoel in dat land zijn gewicht in
zilver waard. Dat is niet voor niets. Reishi is één van de breedst inzetbare
paddenstoelen op dit moment.
WERKZAME STOFFEN
In principe heeft Reishi twee belangrijke
werkzame stoffen: triterpenen en
polysachariden. Triterpenen hebben een
adaptogeen effect en behoren tot een
subklasse van terpenen. Een adaptogeen helpt bij het in balans brengen
van fysiologische processen in het menselijk lichaam. Een Reishipaddenstoel
telt ongeveer 50 verschillende

triterpenen. Naast triterpenen bevat
deze paddenstoel ook diverse
essentiële suikers. Essentiële suikers wil
zeggen dat ons lichaam ze zelf niet of
moeilijk kan aanmaken. Daarom
moeten we deze suikers hoofdzakelijk
via voeding binnenkrijgen. Je hebt ze
nodig om optimaal te kunnen
functioneren en presteren.

INZETBAARHEID
De bekendste klacht waarvoor Reishi
wordt ingezet is allergie. Vooral op het
gebied van hooikoorts is deze
paddenstoel bijzonder effectief. Veel
mensen gebruiken de Reishi dan ook
als aanvulling (of zelfs vervanging) van
hun hooikoortsmedicijnen. Hoe kan dit?
Triterpenen stimuleren de aanmaak van
antihistamine, wat de allergische reactie
van het lichaam tegengaat (histamine).
Hierdoor heb je minder last van de nare
klachten van hooikoorts, zoals bijvoorbeeld de tranende en jeukende ogen,
loopneus en het vele niezen.

ziek van worden. Overleg in dat geval
altijd met je (natuur)arts of het verstandig
is om de Reishi te gebruiken.

Naast triterpenen bevat Reishi ook
antibacteriële eigenschappen en een
beschermende functie voor de lever.
Algemeen kan worden gezegd dat de
Reishi een enorme boost geeft aan ons
immuunsysteem en zelf-genezendvermogen.

Eigenlijk is de Chaga een parasiet voor
de Berkenboom. Om die reden wordt de
Chaga ook wel de Berkenweerschijnzwam genoemd. Wanneer je de Chaga
ziet, zal hij waarschijnlijk niet eens opvallen. Het is een zwartgeblakerde uitstulping die aan de berkenboom hangt - de plek waar hij het liefst
groeit. Deze paddenstoel oogt helemaal niet zoals alle andere ‘traditionele’
paddenstoelen. Echter, uiterlijk bedriegt.
Wanneer je de Chaga openmaakt heeft
het een helder oranje kleur en zit het
boordevol met belangrijke stoffen. Super

Reishi ondersteunt bij:
•

Aanmaak antihistamine.

•

Vermindert allergieën
(hooikoorts).

•

Eczeem.

•

Een goede leverfunctie.

•

Ontspannening.

•

Anti-aging.

•

Het zelf-helend-vermogen

•

Een goede nachtrust.

NIET VOOR MENSEN MET EEN SLECHT
FUNCTIONERENDE LEVER
Heb je last van een vertraagde of verhoogde leverfunctie? Let dan op met
deze paddenstoel. Wanneer je last hebt
van je lever kan de werking van Reishi
verkeerd uitpakken en kan je er heel

DE SPOREN VAN REISHI
Een goede tip: slik je Reishi voor
hooikoortsklachten? Neem dan een
supplement waarbij de sporen van de
Reishi zijn gebruikt. De sporen van de
Reishi bevatten namelijk 300% meer
triterpenen dan het vruchtlichaam. Vele
malen effectiever.

2. CHAGA

gezond. Chaga is ook één van de
meestgebruikte paddenstoelen.
DE KOFFIE IN SIBERIË
Vooral in Rusland zijn ze razend
enthousiast over deze paddenstoel.
Ergens vorige eeuw gebruikten de
inwoners van Siberië de Chaga volop.
In die tijd hadden zij namelijk niet genoeg geld om koffie te laten importeren.
Chaga daarentegen was daar in overvloed. De Chaga paddenstoel houdt
van de koude temperaturen en groeit
daaorm volop in het wild daar. Als
vervanging van koffie trokken de inwoners thee van de Chaga. Dit deden zij
vele jaren. Opvallend is dat er in die tijd
zeer weinig ziektes heersten. Ook kwam
kanker weinig tot niet in dat dorp voor.
Mensen waren gezond en vitaal. Is het
toeval of zal het aan de Chaga liggen?
WERKZAME STOFFEN
De Chaga bevat een groot aantal
actieve componenten die een
antioxidatieve, antitumorale en
antivirale werking hebben. Zo bevat
Chaga een goede portie triterpenen.
Triterpenen zijn een subklasse van
terpenen en komen voor in veel
verschillende plantensoorten. Ze worden
verondersteld bij te dragen aan
ziekteresistentie.
INZETBAARHEID
Door alle werkzame stoffen is deze
paddenstoel in de categorie
adaptogenen in te delen. Adaptogenen
helpen ons lichaam bij het in balans
brengen. Door alle werkzame stoffen in
deze paddenstoel kun je hem heel goed
gebruiken als immuunbooster. Sommige mensen noemen de Chaga ook wel
de algemene multivitamine. Het helpt
je lichaam op allerlei fronten, maar met
name bij je algehele gezondheid.

Daarnaast heeft de Chaga een sterke
antivirale werking. Hierdoor is de Chaga
perfect voor in de koude maanden of
tijdens het griepseizoen, voor extra
weerstand.

Chaga ondersteunt bij:
•

Het verbeteren van de
vitaliteit.

•

Boosten van het
immuunsysteem.

•

Versterken van het lichaam

•

Een de antivirale werking

•

De aanmaak en werking van
antioxidaten. Chaga heeft een
zeer hoog gehalte
superoxide dismutase.

•

De elasticiteit van de huid.

•

Hart- en vaataandoeningen

•

Het remmen van ontstekingen.

3. LION’S MANE
De Lion’s Mane - in Japan ook wel ‘Berg
Priester’ genoemd en in Nederland de
Pruikzwam - wordt al een lange tijd
ingezet als algemeen herstellend en
ondersteunend voor de functies van de
geest. Wanneer je deze paddenstoel
tegenkomt in het wild lijkt het alles
behalve op een ‘normale’ paddenstoel.
De Lion’s Mane heeft roomwitte stekels
die meer lijken op de manen van een
leeuw. Erg mooi om te zien.
WERKZAME STOFFEN
De Lion’s Mane heeft een aantal stoffen
waarin zij uitblinkt, maar de opmerkelijkste zijn de polysacchariden HEM.
Polysacchariden HEM hebben een zeer
gunstige werking op de hersenen en het
zenuwstelsel. Ze helpen bij de

signaaloverdracht tussen zenuwen en
myeline. Myeline is de stof die de
zenuw omhult en verantwoordelijk is
voor de zenuwimpuls (signaaloverdracht tussen de cellen). Wanneer de
signaaloverdracht is beschadigd door
plaque (wat vaak het geval is bij mensen
met dementie of geheugenproblemen)
kan Lion’s Mane ondersteunen bij het
herstel hiervan.
INZETBAARHEID
Zoals je leest is Lion’s Mane dé
paddenstoel voor je hersenen en
cognitieve ondersteuning. Het
ondersteunt de hersenen op allerlei
vlakken. Van neurologische aandoeningen tot emotionele- en stressklachten.
Daarnaast is Lion’s Mane ook heel goed
te gebruiken als Nootropic. Nootropics
kenmerken zich door de stoffen die het
functioneren van de hersenen
verbeteren en daarnaast geschikt zijn
voor langdurig gebruik. Met name voor
een concentratieboost of wanneer je
hard moet studeren, worden Nootropics
gebruikt.

Lion’s Mane helpt bij:
•

Verbeteren van het geheugen.

•

Verbeteren van focus en
concentratie.

•

Verminderen van angst en
depressie.

•

Dementie of geheugenproblemen.

•

Ondersteuning van maag- en
darmstelsel.

Naast een verbetering van de focus en
concentratie is de Lion’s Mane ook heel
goed voor je geheugen. Er zijn vele

positieve verhalen over deze
paddenstoel te vinden op het internet.
Zeker een Google-momentje waard!

4. CORDYCEPS
Cordyceps is – net zoals de Reishi – een
breed inzetbare paddenstoel. In het
oude China werd vroeger de Cordyceps
zo vereerd dat alleen de keizer deze
paddenstoel mocht gebruiken.
Tegenwoordig is deze paddenstoel niet
meer uitsluitend voor de keizer, maar
ook beschikbaar voor het grote publiek
als supplement.
WERKZAME STOFFEN
Wel is aangetoond dat cordyceps
bepaalde werkzame stoffen bevat.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: cordycepine, nucleotides, polysachariden,
sterolen, spoorelementen en mineralen.
Deze stoffen zijn onder ander goed voor
de hart- en bloedvaten, luchtwegen,
lever en glucosestofwisseling.

INZETBAARHEID
Cordyceps bevat vele nuttige stoffen die
de zuurstofopname in het lichaam bevorderen. Vooral bij sportprestaties is deze
paddenstoel meer dan handig. In China wordt deze paddenstoel veelvuldig
gebruikt door topsporters vanwege zijn
positieve invloeden op de luchtwegen
en het energieniveau. Zo zou in 1992 bij
de Olympische spelen Cordyceps
gebruikt zijn door het Chinese sportteam.
In dat jaar zette ze de ene na de andere
indrukwekkende prestatie neer.
Meerdere wereldrecords zijn dat jaar
door hen verbroken. Het kan toeval zijn,
maar ook niet…

Cordyceps ondersteunt bij:
•

Vermoeidheid.

•

Een verbeterde zuurstofopname (sportprestaties)>

•

Een betere longfunctie.

•

Extra energie na een slechte
nachtrust.

•

Mannelijke / vrouwelijke vruchtbaarheid.

•

De functie van de nieren.

•

Bij duur- en bergsporten.

5. SHIITAKE
Shiitake is één van de lekkerste paddenstoelen in dit lijstje. Heerlijk als
delicatesse. Je kunt ze ook gewoon
kopen in de supermarkt. Maar wil je écht
de medicinale werking van deze
paddenstoel ervaren? Dan moet je een
aanzienlijke hoeveelheid van deze
paddenstoel opeten. Je kan in dit geval
beter de Shiitake in supplementvorm
innemen. Dit is vele malen
geconcentreerder en heeft meer effect.
WERKZAME STOFFEN
Shiitake bevat vele werkzame stoffen,
maar de bestanddelen waarin zij
uitblinken zijn de polysacchariden
Lentinan en Eritadenine. Deze stoffen
spelen beide een belangrijke rol bij
diverse afweermechanismen en je weerstand.
Naast polysacchariden profiteer je bij
deze paddenstoel ook van eiwitten,
vitaminen (zoals D en diverse B’s),
kalium, mineralen, alle essentiële aminozuren, seleen en ga zo maar door.

De Shiitake helpt bij:
•

Het verbeteren van de
spijsverteringsimmuniteit.

•

Het afremmen van overmatige
groei van Candida.

•

Boosten van je immuunsysteem.

•

Balanceren van het
cholesterolgehalte.

•

Versterken van de
cardiofunctie.

•

Het afremmen van het
verouderingsproces.

INZETBAARHEID
Shiitake is de paddenstoel ter preventie
en afweer van bacteriën, virussen en
schimmels. Het helpt je bij het
verbeteren van je immuunsysteem, heeft
een ontgiftende werking op de lever
en ontstekingsremmende eigenschappen. Hierdoor ben je minder vatbaar
voor ziekten of vlakt de impact ervan
af. Hierdoor is deze paddenstoel breed
inzetbaar. Van acute virale infecties tot
allergieën en griep.

6. MAITAKE
De Maitake is net zoals de Shiitake een
lekkere paddenstoel om mee te koken.
Daarnaast kan deze paddenstoel tot wel
60 cm breed worden. Wat uitzonderlijk
is, zelfs in het schimmelrijk. De Maitake
heeft veel smaak. Het wordt daarom ook
veel gebruikt om mee te koken. Naast
de smaak wordt deze paddenstoel ook
geroemd vanwege zijn unieke mix van
bestanddelen. Zo bevat de Maitake
krachtige antivirale, antioxidanten en
antibacteriële eigenschappen.

WERKZAME STOFFEN
Maitake bevat voornamelijk polysachariden en bèta-glucanen. Dit zijn
beiden werkzame stoffen waarmee je op
een slimme manier je immuunsysteem
ondersteunt en boost. Daarnaast
profiteer je bij deze paddenstoel ook van
calcium, magnesium, vitamine B2,
vitamine D, aminozuren en vanadium.
INZETBAARHEID
De Maitake wordt vooral toegepast ter
versterking van het immuunsysteem en
ter verbetering van de vitaliteit. Dit komt
met name doordat Maitake in staat is
om de ‘natural killer’ cellen, T-cellen,
superoxide anionen en interleukine-1 te
activeren. Deze cellen zijn essentieel
voor het lichaam bij de aanval op
virussen en bacteriën.
Verder wordt Maitake ook ingezet bij het
afvallen. Deze paddenstoel vermindert
namelijk de eetlust en vetopslag in het
vetweefsel. Daarom wordt deze
paddenstoel ook vaak gecombineerd
met Cordyceps voor een boost van je
energie.

De Maitake helpt bij:
•

Bouwt een gezond
immuunsysteem op.

•

Sterke antivirale werking.

•

Bloedsuikerspiegel. *

•

Polycysteus ovariumsyndroom.

* De Maitake heeft met name een gunstige
invloed bij mensen met: insulineresistentie,
prediabetes, diabetes type 2 en onderdomsdiabetes. Dankzij de polysacchariden
‘X-fractie’ en ‘SX-fractie’ in de Maitake
verlaagt de bloedsuikerspiegel doordat de
insulinegevoeligheid verhoogd wordt.

ZELF DE GEZONDHEIDSVOORDELEN VAN
PADDENSTOELEN ERVAREN?
Ben jij enthousiast geworden over één of meerdere paddenstoelen? Probeer het dan
vooral uit. Paddenstoelen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen: capsules, tincturen,
poeders en vaste vorm (Maitake en Shiitake).
KIES BEWUST VOOR EEN BIOLOGISCH
PADDENSTOELSUPPLEMENT
Let wel altijd op welk merk je uitkiest. Er
zijn veel verschillende paddenstoelmerken die claimen natuurlijke
producten te verkopen, maar wat niet
altijd waar is. Zoals we aan het begin
van deze gids zeiden: kies voor
biologisch en supplementen zonder
vul- en hulpstoffen. Zo blijf je het dichtst
bij de natuur. Controleer of de
supplementen officieel biologisch
gecertificeerd zijn.
Vooral bij paddenstoelsupplementen
is een biologisch biologisch product
ontzettend belangrijk. Paddenstoelen
zijn de schoonmakers van de natuur en
nemen alles op uit hun omgeving; goed

en slecht. Dus gebruiken ze tijdens het
productieproces chemische middelen
om de kweek van de paddenstoel te
bespoedigen? Dan heeft de zwam dit
hoogstwaarschijnlijk in zich opgenomen.
Dit doet de gezondheidsvoordelen van
de medicinale paddenstoel meer slecht
dan goed.
PADDENSTOELEN IN COMBINATIE MET
MEDICIJNEN
Gebruik je bepaalde medicijnen of heb
je andere medische klachten? Neem dan
altijd contact op met je (natuur)arts om
het gebruik van één of meerdere
paddenstoelsupplementen te
bespreken. Hierdoor weet je zeker of
de paddenstoel bij jouw medicijnen en
behandelplan past.

MUSHROOMS4LIFE
Onlangs is er in Nederland het
biologische paddenstoelenmerk
Mushrooms4Life gekomen. Dit merk is
bedacht en ontworpen door de natuurdeskundige Martin Powell. Hij heeft meer
dan 20 jaar onderzoek uitgevoerd naar
de werking van medicinale padden-

stoelen. Met die kennis heeft hij hoogwaardige en biologische paddenstoelensupplementen ontworpen. Ook
zijn deze producten in het bezit van de
benodigde certificaten die de
professionaliteit en kwaliteit benadrukken.

“Wetenschappers hebben pas bevestigd wat oude
culturen al eeuwen weten; paddenstoelen bevatten
enkele van de krachtigste medicinale stoffen die in de
natuur worden aangetroffen.”
PAUL STAMETS - MYCOLOOG

WWW.MUSHROOMS4LIFE.NL
@MUSHROOMS4LIFENL

