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naamgeving/botanie
De Latijnse naam Acorus is afgeleid van het Griekse woord ‘coreon’ of 

‘acoron’(Dioscorides) dat pupil betekent (deze plant werd hoogstwaar-

schijnlijk gebruikt voor oogklachten). Het zou ook afkomstig kunnen 

zijn van het Griekse woord Acoros (a = niet en koros = verzadiging).

Calamus is afgeleid van het Griekse woord ‘kalamos’ en staat voor het 

woord ‘riet’. De meest bekende Nederlandse namen - naast kalmoes - 

zijn onder andere zwanenbrood en maagwortel. Acorus calamus is een 

waterplant die voorkomt in sloten en stilstaand water. Op de wortelstok 

groeit een zwaardvormig blad met een gele lengtestreep. De plant kan 

60-120 cm hoog worden en heeft een kolfachtige bloeiwijze. In Europa 

schiet de plant geen zaad, maar vermeerdert zich via de wortelstok.

Familie 
Acorus calamus behoort tot de familie van de aronskelk, de zoge-

noemde Araceae. Volgens het meest recente onderzoek op basis van de 

DNA-sequentie zou Acorus calamus ingedeeld moeten worden in een 

aparte familie, de Acoraceae, die behoren tot de klasse van de ‘eenzaad-

lobbigen’.

“Acorus bevordert in hoge mate de aanmaak 
van speeksel, maag/darm- en pancreassappen”

gebruikte plantendelen 
Rhizoma (wortelstok). Deze moet geoogst zijn in september/oktober 

van een twee of drie jaar oude plant. De wortel wordt afgepeld, gedroogd 

en afgesloten bewaard in verband met behoud van het gehalte aan ethe-

rische oliën. 

belangrijkste inhoudsstoffen
Acorus calamus is een amara aromatica en heeft als voornaamste 

inhoudsstoffen glycosidische bitterstoffen, etherische oliën (o.a. sesqui-

terpenen), slijmstoffen, flavonoïden, saponinen, choline, minerale 

zouten, glucose, zetmeel en looistoffen. 

eigenschappen/Werking
De bitterstoffen in Acorus calamus bevorderen in hoge mate de 

aanmaak van speeksel, maag/darm- en pancreassappen: via receptoren 

in de mond ontstaat een versterkte productie via de nervus vagus).  

Bovendien versterken ze de aanmaak van erythrocyten (rode bloed-

lichaampjes), zorgen ze voor een betere vertering van eiwitten en 

versterken ze de opname van vitale stoffen uit de voeding. De etheri-

sche oliën hebben een versterkende invloed op dit proces doordat ze 

Acorus calamus
Werkt mooi bij het vatbare kind
jaap slegt

Al eeuwenlang is Acorus calamus in de geneeskunde een zeer geroemde plant. Als 
geneeskrachtige plant was Acorus calamus al belangrijk in de chinese cultuur (verlenger 
van het leven). in de Ayurvedische cultuur stond deze plant bekend als vacha, verjonger 
van de hersenen en ook bij de indianen in Amerika en de tartaren in mongolië werd de 
plant gebruikt als geneesmiddel. zelfs in de bijbel wordt Acorus calamus genoemd als een 
onderdeel van olie voor de heilige zalving (exodus 30: 22-25). in europa is de kalmoes meer 
bekend geworden door de kruidkundige P.A. matthiolus en de botanicus carolus clusius, 
die de plant als rariteit plantte in de botanische tuin van Wenen. carolus clusius werd 
later (1594) professor aan de universiteit van Leiden en was de grondlegger van de hortus 
botanicus aldaar. De bitterstoffen in de Acorus calamus hebben een wetenschappelijk 
aangetoonde, sterk gunstige invloed op de spijsverteringsorganen. in de natuurgeneeskunde 
is kalmoeswortel belangrijk bij een scala aan klachten die uit zwakte of onbalans van deze 
organen kunnen voorkomen.
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lokaal het maagslijmvlies stimuleren. De sesquiterpenen hebben een 

immuunstimulerende invloed en de flavonoïden en saponinen hebben 

licht diuretische eigenschappen. Naast de uitstekende werking op de 

spijsvertering heeft Acorus calamus een sederende (ontspannende en 

rustgevende) invloed op zowel lichaam als geest. 

indicaties
Anorexie (eetlustgebrek), subaciditeit (onvoldoende maagsapsecretie), 

atonie (zwakte) van de spijsvertering. Acorus calamus is een krachtig 

digestivum (spijsverteringsbevorderend middel) en kan als tonicum 

voor de maag en darmen gebruikt worden. 

Obstipatie 
Bij obstipatie door zwakte van de spijsvertering hebben de bitterstoffen 

een stimulerende werking op de maag- en darmontlediging. De etheri-

sche oliën werken ontspannend en de slijmstoffen stimulerend op de 

peristaltiek van de darmen. In deze gevallen kan Acorus calamus een 

half uur vóór de maaltijd ingenomen worden.

“Acorus is zeer geschikt voor het 
jonge kind met matige eetlust, bleekheid,

bloedarmoede, vermoeidheidsklachten 
en een verlaagde afweer”

Dyspepsie (spijsverteringsstoornis)
Door een gebrek aan spijsverteringskracht kan er een dyspepsieklacht 

ontstaan met flatulentie, krampen of opgeblazenheid, gisting/rotting, 

etc. In dit milieu zal de aanvoer van ‘toxinen’ groot zijn en een belasting 

kunnen vormen op andere orgaanstelsels zoals het lymfesysteem, lever, 

nieren of zelfs de huid. De bitterstoffen zullen hier de spijsvertering 

versterken, terwijl de etherische oliën een carminatieve (gasafdrijvend), 

spasmolytische (ontkrampend), anti-inflammatoire (ontstekingswerend)  

en sederende (ontspannend) werking hebben.

het vatbare kind
Acorus calamus is zeer geschikt voor jonge kinderen met een zeer 

matige eetlust (vol van een half sneetje brood), aanleg voor bleekheid, 

bloedarmoede, vermoeidheidsklachten en een verlaagde afweer. Door 

de gebrekkige vraag naar voedsel, de zwakke opname van vitale stoffen 

en de toenemende achterblijvende hoeveelheid toxische stoffen, kan het 

afweersysteem onder druk komen te staan. Hierdoor kan de vatbaar-

heid voor bijvoorbeeld griep, verkoudheid of allergische aandoeningen 

toenemen. In veel gevallen is een terugkerende behandeling met anti-

biotica het gevolg. Hierdoor kan de darmflora aangetast worden en een 

zwakker milieu ontstaan, waarin de ‘peyerse plaques’ zich onvoldoende 

kunnen ontwikkelen en een vicieuze cirkel van ‘ziek zijn’ ontstaat. 

In veel gevallen hebben de kinderen last van vage buikpijnen (lymfe-

buikpijn), concentratieverlies, leerachterstand en/of onrustgedrag. 

Het gebruik van Acorus calamus versterkt hier van binnenuit de basis 

(spijsvertering), waardoor de belasting op andere orgaanstelsels (lymfe, 

slijmvliezen) minder wordt. 

 

temperament
Acorus calamus past bij zowel de ‘melancholicus’ als de ‘flegmaticus’. 

Het melancholische temperament heeft van nature aanleg voor een 

zwakke sapsecretie, is mager, wat koeltjes, afstandelijk en introvert van 

aard. De kwetsbaarheid ligt vooral in de spijsvertering. Er is aanleg voor 

tekorten. De flegmaticus is diegene die moeite heeft met het verwerken 

van indrukken (zowel fysiek als psychisch). De term ‘gebrek aan’ (vuur, 

energie, afweerkracht) past bij deze types. Er is in aanleg te weinig kracht 

om indrukken te verwerken en voor zichzelf op te kunnen komen. De 

flegmaticus is graag op de achtergrond, heeft de neiging zich terug te 

trekken en mist assertiviteit tot snelle reacties. Snel belaste orgaanstel-

sels zijn klieren, lymfe en nieren. >>

F y t O t h e r A P i e

Jaap Slegt is fytotherapeut en docent fyto-

therapie aan de Academie voor Natuur-

geneeskunde Hilversum in Utrecht.

 

Acorus calamus wortelstok

Foto: Acorus Calamus 

(Bron: Wikipedia)
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Anne Marie, dertien jaar, komt op consult met 

haar moeder. Ze heeft sinds haar twaalfde jaar 

last van overgewicht, daarvoor was ze erg mager. 

Daarnaast is ze vermoeid en heeft ze nergens zin 

in. Ze krijgt spierpijn na beweging. Ze heeft een 

bleek gezicht met donkere kringen onder de ogen 

en ze is verslaafd aan zoetigheid. Ze moet op tijd 

eten. Al sinds ze zich kan herinneren, heeft ze 

hypermobiele gewrichten.

Anne Marie deed voorheen veel aan turnen 

en ballet, maar door het overgewicht lukt dat 

niet meer. De menstruatie begon toen ze 

twaalf was. De cyclus is nu nog erg onregel-

matig en de menstruatie gaat gepaard met veel 

buikpijn. Gerelateerd aan haar cyclus heeft 

ze een onrustige huid. Haar nagels zitten vol 

met witte vlekjes, en ze is constant verkouden. 

De ontlasting is meestal te dun. Sinds een 

jaar heeft de moeder diabetes type 2 en flink 

last van overgewicht. Dat is begonnen na de 

geboorte van haar twee kinderen. Zij heeft al 

jaren last van hypoglycaemie, en kan niet van 

suikers afblijven. Moeder is ook al jaren chro-

nisch moe.

Met name de plotselinge verandering in het 

gewicht van Anne Marie (van onder- naar over-

gewicht) baart moeder zorgen. Bij de voedings-

anamnese valt de hoge koolhydraatinname 

op. Het gezin let erg op vetten en is in plaats 

daarvan meer koolhydraten gaan eten. Moeder 

vraagt zich af wat ze nu nog aan het voedings-

patroon kan doen om haar dochter te helpen. 

Om werkelijk gedragsverandering te creëren is 

goede informatie aan de cliënt essentieel. Hij/

zij moet de kennis krijgen om uiteindelijk zelf 

een verandering van leefstijl te bewerkstelligen.  

 

Dit wordt ook wel ‘deep learning’ genoemd. In 

dit geval betekent dat uitleg over het effect van 

voeding op de glucosehuishouding belangrijk 

is. Een voeding met veel koolhydraten is voor 

Anne Marie (en haar moeder) niet verstandig. 

Daarbij hoort een uitgebreid bewegingsadvies. 

Ik raad Anne Marie aan om dagelijks twee tot 

drie keer voor het eten een half uurtje rustig te 

bewegen, niet al te intensief, zodat ze er geen 

spierpijn van krijgt. Om de diagnose van Anne 

Marie volledig te maken, volgt ook een bloed-

bepaling en een ontlastingsonderzoek. 

Na drie weken verschijnt er al een ander meisje 

op consult. De dieetadviezen heeft ze redelijk 

opgevolgd, al blijft het moeilijk om niet met de 

klasgenootjes mee te doen. Vooral het eten op 

school is lastig als je geen brood wilt eten. Ze 

heeft dit opgelost door wat noten, worteltjes en 

komkommer mee te nemen. In het boek “Wat 

je eet ben je zelf” (zie pagina 55) staat een aan-

tal leuke ideeën voor een lunchtrommeltje [1].  

Anne Marie is sinds het vorige consult twee  

kilo afgevallen. Bij haar moeder lukt het nog 

niet zo, zij doet wel met Anne Marie mee, maar 

het gaat bij haar veel moeilijker. Ze is net een 

kilo kwijt. Mijn vermoeden is een anaërobe stof-

wisseling waardoor het afvallen wordt bemoei-

lijkt. Zij moet dus eerst zorgen weer in een 

aërobe stofwisseling te komen. Dat kan door 

middel van langdurige, langzame beweging. 

uitslag bloedonderzoek
De uitslag van het bloedonderzoek laat de 

volgende problemen zien: 

Anne Marie heeft een verhoogde hoeveelheid 

vitamine B6 en foliumzuur in haar bloed. 

Aangezien zij geen supplementen slikt, is er 

vermoedelijk een opname- en omzettings- 

probleem in haar weefsel. Ook is het homocyste-

inegehalte licht verhoogd, is de insulinewaarde 

nuchter te hoog en ligt de T3-schildklierwaarde 

op de ondergrens. Het ontlastingsonderzoek 

laat zien dat haar darmflora uit balans is en dat 

ze last heeft van een overmatige Candida albi-

cans in haar darmen.

De behandeling
De behandeling van Anne Marie ziet er als 

volgt uit:

• Probiotica, afgestemd op haar individuele 

situatie 

• Pau d’arco, om de Candida aan te pakken 

(bijvoorbeeld 3x daags 360 mg, 1% lapa-

chol)

• Een leverondersteuning, in dit geval een 

vloeibaar Artisjokconcentraat met Silybum 

marianus (bijvoorbeeld 3x daags 300 mg). 

• Vitamine B6 in de geactiveerde vorm Pyri-

doxaal-5-fosfaat (25 mg per dag), folium-

zuur (600 mcg per dag) en vitamine B12 

als dibencozide (1000 mcg per dag)

• riboflavine-5-fosfaat (20 mg per dag), 

magnesium aminozuurgebonden (175 mg 

per dag), een multivitaminen en -minera-

lenpreparaat, zinkorotaat (50 mg per dag), 

mangaan aminozuur gebonden (5 mg per 

dag).

Als Anne Marie na zes weken weer terugkomt, 

is er een enorme vooruitgang te zien. Zij is 

niet langer verkouden, de witte vlekjes op de 

nagels groeien er langzaam uit. Ze is vrolijk 

en blij, een stuk levenslustiger, en wel vier kilo 

afgevallen. De spierpijn is weg, haar cyclus 

begint zich te normaliseren en ze is helemaal 

niet meer moe. >>
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CasusOogdiagnostiek
Acorus calamus past bij de lymfatische constitutie. Dit wil zeggen dat 

klachten zich graag manifesteren in het lymfatische systeem, klie-

renstelsel en slijmvliezen. Bij een hoge aanvoer van afvalstoffen (uit 

een zwakke spijsvertering) zal het lymfesysteem hier als eerste mee 

belast worden en klachten geven als tonsillitis, recidiverende luchtweg-

klachten of huidklachten. Door opname/uitscheiding te versterken, 

wordt de afweer verhoogd en zijn veel van deze klachten te voorkomen. 

Mentaal/emotioneel heeft de lymfaticus van nature onzekerheid en 

angst met betrekking tot de buitenwereld (hoe kom ik over). Hij/zij 

probeert dit te verbloemen door sterk, stoer en solide over te komen. 

Dit kan een energienemend proces zijn dat de basisenergie aantast. 

contra-indicaties/toxicologie
Acorus calamus heeft een licht ‘emmenagoog’ (menstruatiebevorde-

rend) effect (etherische oliën) en dient niet bij zwangerschap te worden 

ingenomen. Er zijn geen interacties met reguliere geneesmiddelen 

bekend. Hoge doseringen kunnen braakopwekkend werken.

De etherische oliën bevatten o.a. het bestanddeel bèta-asaron, een 

inhoudsstof waarvan in geïsoleerde vorm de kankerverwekkende 

eigenschappen worden onderzocht. De meeste preparaten die van de 

Acorus calamus bereid worden (thee, tinctuur, tabletten), zijn ontdaan 

van deze stof en dus sowieso veilig in gebruik. Alertheid is uitsluitend 

geboden bij het inwendig gebruik van de etherische oliën en zeer hoge 

doseringen. 

Doseringen 
Druppels verdund in water innemen, tabletten opzuigen.

Volwassenen: 3 maal daags 15-20 druppels of 2-4 tabletten een half uur 

vóór of na de maaltijd.

Kinderen van 5 - 12 jaar: 3 maal daags 5-10 druppels of 1-2 tabletten.

Kinderen onder de 5 jaar: zeer laag doseren, bijvoorbeeld 3 maal daags 

1 à 2 druppels. 

mogelijkheden tot synergetische toepassingen
Bij vatbaarheid voor griep, verkoudheid, tonsillitis, aanleg voor 

allergische aandoeningen, opgezette en verharde lymfeklieren:

 Echinacea purpurea, • 

 Calendula officinalis, • 

 Scrophularia nodosa, • 

 Achillae millefolium. • 

Bij opgeblazenheid, flatulentie, darmkrampen bij kinderen: 

 Foeniculli vulgaris, • 

 Chamomilla recutita. • 

Bij een zwakke eetlust, vermoeidheid, kouwelijkheid, nervositeit 

en wisselende bloedsuikerspiegel: 

 Erythrea centaurium, • 

 Rosmarinus officinalis. • 

Bij chronische aandoeningen van de luchtwegen: 

 Plantago lanceolata, • 

 Thymus vulgaris, • 

 Pulmonaria officinalis,• 

 Salvia officinalis. • 

 Solidago virgo aurea om de afvoer van ‘toxinen’ bij ontstekings- • 

 processen (bijvoorbeeld tonsillitis) via de nieren te versterken.

Bij bloedarmoede, bleekheid, diabetes type 2: 

 Trigonella foenum graecum, • 

 Rosmarinus officinalis, • 

 Verbena officinalis.• 

Bij opgeblazenheid, gasvorming, flatulentie: 

 Angelica archangelica, • 

 Melisse officinalis, • 

 Pimpinella anisum. • <<
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