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Een essenti6le olie is veel meer dan alleen een lek_
ln de komende maanden deelt Drs.
kere geur. Sommige oli6n werken duidelijk anti_
Harmen Rijpkema in iedere column
viraal. Al lange tijd weten we dat essenti6le oli6n
de laatste standvan zaken delen over
effectieve bestrijders zijn van bacteriEn en schim_
de 'state of the art aromatherapie,:
mels. Maar er wordt de laatste tijd steeds meer
de laatste stand yan zaken omtrent
de ontwikkeling van aromatherapie.
bekend over de actieve rol van essentiEle oli6n bij
Welke mogelijkheden biedt aromahet verminderen van de influenza symptomen en
therapie in de moderne geneeskunst?
verspreiding van virussen. Zo is bekend dat verschil_
Welke spectaculaire studies van de
lende oli6n al heel vroeg in het infectieproces (waar_
afgelopen jaren bieden soelaas voor de kwalen waar we
allebij ze een gastcel overnemen en zich vermeerderen)
maal mee t9 yapn krijgen? Deze maand is de vraag: hoe
kan
een essentidle olie antiviraal werken?
de influenza kunnen bestrijden. Voor de duidelijk_
heid: studies met het nieuwe Coronavirus zijn nog
lang niet voorhanden dus ailes wat in deze tekst staat
kun je niet zomaar betrekken op het Coronavirus!

Tea tree (Melaleuca alternifolia) hee{t
duidelijk antivirale kwalite jten. Het remt

het virus al in de eerste stadia voordat
het virus zich in de cel nestelt (Garozzo
et al 2009, Garozzo et al 20i1, Garozzo
et al 2013, Li et al 2013). Als tea tree
werd verneveld in een diffuser in een
kleine, afgesloten ruimte, waren bijna alle
influenza virussen in de lucht binnen 10
minuten verdwenen en na 15 minuten was
geen enkel virus meer te vinden (Usachev
2013). Ook eucalyptusolie (Eucalyptus
polybractea) bereikte een aantal'van

olie

Om nog eens duidelijk re stellen: er zijn
nog geen essentiele oliein getest op het
huidige coronavirus, zodat we ook niet
weten of essentiele olien een effect heb_
ben op dit nieuwe virus. Maar de vraag die
men wel kan men stellen of verdamping
van essentiele olien kunnen bijdragen als
verded ging/bestrijding van virussen in het
algemeen, Het lijkt logisch om essentiele
olie te verdampen tijdens de epidemie
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virussenindelucht..15;;;;;;;;;".Y.W'....,."....:.:ffi:*...ruenbujtenshuis,.nopt,,".,*,[!eninhaler
verdamping van 15 seconden in een

te gebru.iken met bijvoorbeeld tea tree,

diffuser).

Andere ori6n hadden iets ransertijd nodis maar,",lT:r"_r,ri::-..:r
r,flk" vermindering van de virale gro-ei. Voorbeelden zijn tun""t_ odrr\
::"
blad (Cinnamomum zeylanicum), bergamot (Citrus beroamial.
lemon_ n rr^
srass (cymboposon rexuosus), eucar"ryptus
fll:::::T,
tijm (Thymus vulgaris)'
absoluut geen behandeling adviseren voor deze infectie.
onderzoek
antivirale eigenschappen van essentiele olien is tot nu toe
Uit onderzoeken blijkt dat essentiele oli6n of bestanddelen
,ir psqen- lil|,du
ti6re oriein een auiaeri;re virus,dodende w",ki;; k;;;;;
bijvoorbeeld het Herpes simplex virus Zo is beiend
dat er;;; a;;.1
;::;.t zijn met het virus. sommige oriein of bestandderen van orien "
essenti<ileolienhetherpesviruskunnenbestri.id"n voo'o""tJ*'ijn
pepermuntolie (Mentha x piperita) (schumachlr 2003)'
"lrr"nglloeffectieftegeneenvirus,maardatzegtnognietsoverde
citroenme- *'"rting
oij."n ande, uiirs, *u,,.g"n het ene virus werkt, betekent
lisse (Melissa officinalis), anijs (pimpinella anisum)
en steranrjs (lllicium ,,.,*
,.,,.,
dat het ook tegen een ander virus werkt. Wel kunnen we
(schnitzler
verum)
2019) ln de studies werden echter de oli;t l;;";,'t".gll.n d.t essentiere oiien nrttig kunnen zijn bij de
dig of op de huid ingezet' vooral citroenmelisse is uitgebreid
behandering van
ingezet:
influenza A virussen die behandeld waren met citroenielisse,oliJ, ,iol ,rrp,oren. Zo kunnen essentiere orien bijdragen aan gezonde
waren niet in staat om zich aan een gastcelte hechten (pourghanburi i;:;i*.n". (o.a. tea tree, eucaryptus, ravintsara, kajeput, niaouri en
ffi;.
2016).Er zijn oli6n waarvan is aangetoond datze niet
in de eerste stadia van het virus ingrijpen' maar later in het proces
E"t ;;;;;;lil"
E.r"ntiere oriiin passen wer goed bij vermindering van angst
patchouli (Pogostemon cablin) en zdravetz (be'ani'm
en
macrorrhizum) inrl.rg"uo"t"ns die deze
o,ir"k"re tijd met zich mee brengt. Lavender
Concreet betekent dit dat het verdampen
onJ"' tno"'" ttt ti""
"neffectieve methode is om In .lruin.ti" met een citrus ioats mandarijn of sinaasappe'i brengt
olie door middel van een ooede diffuser een
,# rust
rrr, en ontspanning.
zich te ontdoen van virussin.
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