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Voorwoord 
Al enkele jaren bestond er geen leidraad voor viscumtherapie, die niet         
procucentgebonden is. Tijdens een scholingsdag voor nieuwe artsen onlangs werd 
de behoefte geuit  aan een leidraad voor het starten met viscumtherapie en heb ik 
beloofd om daar iets aan te doen. De NVAA heeft mij daar vervolgens voor 
gemandateerd. Het resultaat ligt voor u.  Het is afgestemd  met meerdere adviseurs 
en gebruikers, waarvoor ik heel dankbaar ben. Het is geen protocol of standaard. 
Het is studiemateriaal om mee bezig te zijn en vervolgens  ervaringen mee op te 
doen. Deze leidraad helpt op weg met de viscumbehandeling, zonder dat men het 
enorme gebied van kennis hierover volledig hoeft te bestuderen. 
Wij kunnen meedenken bij casuistiek indien gewenst. Gebruik daarvoor  graag  het 
mailadres maretak@nvaa.nl, dan wordt uw vraag naar een ervaren collega 
doorgeleid.  
       
      Casper Post Uiterweer, februari 2019 
 
 
Inleiding 
De antroposofische kankerbehandeling is aanvullend op de reguliere behandeling 
en draait om het versterken van de ‘innerlijke arts’. Dit is een begrip uit het werk van 
Paracelsus dat staat voor ‘het integrerende principe’ dat zich manifesteert in 
immuniteit, het opruimen van desintegrerend weefsel, koorts, wondgenezing etc. 
De medicamenteuze viscumbehandeling is hierbij heel belangrijk, naast het ervaren 
van veiligheid en het zich uitgenodigd voelen tot verandering. Veiligheid ervaren is 
een integrerend principe, en zonder die veiligheid wordt de innerlijke arts niet 
actief! Een kankerdiagnose betekent een wending in iemands biografie. Een 
omslagpunt dat de ‘wil om te veranderen’ sterk -en altijd op een heel individuele 
manier- aanspreekt. Die wil van een patiënt om te veranderen speelt een belangrijke 
rol bij het aankloppen bij de complementaire geneeskunde. Aandacht voor het 
bieden van veiligheid en beluisteren van de wil tot verandering zijn van essentieel 
belang, en de antroposofische therapieën zijn daarvoor belangrijke elementen. Zij 
gaan uit van het salutogenetisch principe: het versterken van de veerkracht en het 
bieden van een bedding voor verandering. Daarbij kunnen uitwendige therapie, 
ritmische massage, kunstzinnige therapie, euritmietherapie en biografisch werk een 
rol spelen. Keuzes op dit gebied dienen individueel te worden afgestemd. Het 
evalueren en eventueel activeren van de warmtehuishouding is essentieel, omdat 
die ons inzicht geven in de ‘fysiologische veiligheid’ van de patiënt.  
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Werking viscum album 
De viscum album (= maretak = mistel = mistletoe) is een veelzijdige 
geneesplant, waarvan twee groepen inhoudsstoffen de belangrijkste rol 
spelen in de carcinoombehandeling. De cytotoxische werking van 
maretakextracten wordt vooral door de apoptose 
(geprogrammeerde celdood, die verstoord is in tumorweefsel) inducerende 
viscumlectines veroorzaakt, terwijl de viscotoxines de necrotische celdood 
induceren. Maretakpreparaten staan ook bekend om hun 
immuunmodulerende eigenschappen. In vitro en in vivo activeren zij 
monocyten, macrofagen, granulocyten, natural killer-cellen (NK-cellen), en 
T-cellen (vooral T-helpercellen). Zij stimuleren de tumorcelafbraak door de 
T- en NK-cellen en induceren diverse cytokines. Verder stabiliseren 
viscumpreparaten het DNA, verminderen ze chromosoomschade en 
verbeteren ze de DNA-reparatie. Zij verminderen de expressie van genen die 
met tumorprogressie samenhangen en remmen de motiliteit en invasiviteit 
van tumorcellen. 
 
Welk middel? 
Starten met de viscum-behandeling kan op twee manieren. Ieder die start 
moet kiezen tussen AbnobaViscum en Iscador, de gebruikelijkste middelen 
in Nederland. Iscucin en Helixor vallen buiten het bestek van deze brochure. 
De keuze is aan de voorschrijver op grond van voorkeur en ervaring, deze 
brochure geeft geen voorkeur aan. De verschillen tussen Iscador en 
AbnobaViscum zijn: 
- Abnoba gebruikt de maretak van een groter aantal verschillende 
gastheerbomen. 
- De productie van beide preparaten verschilt, maar het zijn beide zeer 
goede middelen, met een grote onderzoeksachtergond.  
- Iscador-ampullen worden veelal met homeopathisch verdunde 
metaalzouten gemaakt, om het preparaat richting te geven en te 
differentiëren in de behandeling. 
 
Manieren van starten 
Voor de keuze van het preparaat en de gastheerboom is het prima de 
richtlijnen in de bijlagen te volgen. Maar: de respons is leidend voor het 
vervolg, niet de richtlijn. Daarom individualiseer je op grond van de reacties 
van de patiënt en eventuele rapportages van paramedici. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_(biologie)
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De klassieke wijze van starten is de serie 0 van Iscador, waarbij laag 
gedoseerd gestart wordt. Aanvankelijk tot een dosis van 1 mg, in tweede 
instantie van 0,1mg tot 10 mg of tot 5 mg speciaal, de voor lectines 
gecalibreerde versie van Iscador. Voor Abnoba geldt een soortgelijk schema 
(zie bijlagen 3 en 4). De tweede manier vergt meer van patiënt en arts: het 
relatief snel verhogen naar een dosis die zo mogelijk ook koortsopwekkend 
is. De motieven en wijze van toedienen daarvoor staan beschreven in bijlage 
1. De keuze tussen slow-start en koorts-inductie is afhankelijk van de arts, 
van de situatie van de patiënt en zijn/haar omgeving en van de 
inzetbaarheid van ondersteunende medewerkers vanuit de praktijk van de 
arts. Met slow-start is enorm veel en positieve ervaring, de review in bijlage 
2. is vrijwel geheel aan een dergelijk schema te danken. Toch zoeken we nog 
naar optimalisatie van de behandeling, onder andere door de 
koortsinductie. 
We bevelen altijd aan de reguliere behandeladviezen te volgen en de 
viscumbehandeling als aanvullend te beschouwen. Daarom loopt de 
viscumbehandeling vaak parallel aan de reguliere behandeling. Bij 
onderzoek blijkt er geen nadelig effect van deze samenloop, maar juist 
betere verdraagbaarheid van de reguliere behandeling (zie bijlage 2). Wel 
dient er aandacht voor de planning te zijn: maak indien mogelijk gebruik van 
het venster in de tijd tussen diagnose en behandeling om te starten. 
Hierdoor optimaliseer je de werking en tolerantie van de reguliere 
behandeling, en leer je de respons op behandeling van de nog niet op 
andere manier behandelde patiënt kennen. 
 
Verkrijgbaarheid van viscumpreparaten  
Helaas zijn alle antroposofische ampullen niet meer rechtstreeks leverbaar 
via Nederlandse apotheken. We bevelen aan de Weleda-apotheek het 
recept te zenden via het bestelformulier (weledaint-
prod.global.ssl.fastly.net/binaries/content/assets/pdf/nl/nl-patienten-fax-
formulier-nl-maart2018.pdf) of via de complementaire 
geneesmiddelen–app. Recepten kunnen gefaxt naar 079 3631 388  van de 
Weleda-apotheeek. 
 
Over de bijlagen 
De bijlagen in deze map bevatten het nodige om je verder te oriënteren en 
zijn integraal onderdeel van deze richtlijn. Het starten van viscum-
behandeling vergt enige studie, en het bij deze gebodene is hiervoor in 

http://weledaint-prod.global.ssl.fastly.net/binaries/content/assets/pdf/nl/nl-patienten-fax-formulier-nl-maart2018.pdf
http://weledaint-prod.global.ssl.fastly.net/binaries/content/assets/pdf/nl/nl-patienten-fax-formulier-nl-maart2018.pdf
http://weledaint-prod.global.ssl.fastly.net/binaries/content/assets/pdf/nl/nl-patienten-fax-formulier-nl-maart2018.pdf
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eerste instantie genoeg! Bijlagen 1 en 2 vindt u in dit document. Bijlagen 3, 4 
en 5 zijn als losse documenten toegevoegd in de map. 
 
Bijlage 1 (blz 5) 
In het artikel van Maurice Orange en Reiner Penter over koorts-inductie 
wordt eerst mooi samengevat wat Rudolf Steiner over de wezensdelen bij 
kanker heeft gezegd en over de rol van warmte en koorts. Vervolgens 
behandelen zij de onderzoeken (zowel regulier als uit de AG) hierover en 
hun eigen ervaringen met koorts-inducerende start van viscum-behandeling. 
We bevelen aan dit artikel te lezen voor je kiest welke behandelingen je 
aanbiedt. 
 
Bijlage 2 (blz 11) 
In het artikel van Gunver Kienle wordt enerzijds opnieuw een samenvatting 
gegeven van de huidige kennis over Viscum in de kankerbehandeling, 
vervolgens heel behartigenswaardige opmerkingen over de problemen van 
EBM op dit gebied. Verder nog een uitputtend review van al het onderzoek 
tot voorjaar 2017, en een blik op de toekomst van dit betreft. 
 
Bijlagen 3 en 4  
Richtlijnen voor artsen voor de keuze van het preparaat en de klassieke 
wijze van starten van behandelen (slow-start). In de Abnoba-richtlijn wordt 
intraveneuze (IV) behandeling genoemd. Deze hebben we niet opgenomen 
in deze brochure, omdat dit moeilijk te verwezenlijken is in de 
huisartsengeneeskunde. Een protocol voor IV-behandeling staat op de 
NVAA-site. 
 
Bijlage 5  
Voorlichtingsmateriaal voor patiënten vanuit viscum-producent Abnoba. 
Deze brochure geeft zo’n mooie inleiding op de viscum-behandeling, dat we 
hebben besloten dit producentgebonden materiaal te gebruiken. Deze 
brochure is ook voor artsen aangenaam leesvoer, en in hoge mate een 
aanrader om weer even een warming-up te ondergaan ten aanzien van de 
viscum-therapie, ook voor de goede voorlichting aan patiënten. 
 
 
 



 6 

Bijlage 1 
 
Koortsinductie met subcutane viscum-injecties  
 
Bewerking van: Mistelfieber mit subkutan indizierten Mistelpräparaten, 
Orange, Maurice; Penter, Reiner. Der Merkurstab 2017;70(5):377-383. 
Vertaling en bewerking: CPU  
 
Toen Ita Wegman in 1917 de eerste patiënten (met gynaecologische 
maligniteiten) met viscum behandelde gebruikte zij een “ziemlich 
conzentrierte Lösung” [1], en alle patiëntes kregen flink koorts en koude 
rillingen. Zij gaf een presentatie van haar bemoedigende ervaringen tijdens 
de eerste artsencursus in 1920. Rudolf Steiner beschreef tijdens dezelfde 
cursus het carcinoomprobleem vanuit het gezichtspunt dat een atomistisch 
celprincipe steeds met het eenheidbewarende, integratieve principe strijdt 
[2]: “In ons organisme voeren we eigenlijk een voortdurende strijd tegen het 
leven van de cel, met zijn eigen groei en eigen leven naast dat van de mens, 
waarbij in de tumorvorming het volgende optreedt: bij gezwelvorming 
ontpoppen bepaalde processen in het fysieke lichaam zich als vijanden van 
de werkzaamheid van het etherische lichaam, processen in het fysieke 
lichaam komen als het ware in opstand tegen de werking van het etherische, 
zodat in die regionen van het fysieke lichaam het etherische lichaam niet 
meer werkzaam is. Een revolutie van bepaalde fysieke krachten tegen de 
krachten van het etherische lichaam”. [2] Vanuit de huidige oncologie valt 
hier te denken aan de ontdifferentiatie van de tumorcellen en immuno-
editing, waardoor de tumor ‘ontglipt’ aan de immuniteit. 
Vanuit deze beschouwingen ontwikkelt Steiner een therapieconcept: het “te 
traag geworden” etherische te mobiliseren, “te stimuleren in zijn universele 
activiteit”, en het te leiden naar de plekken waar zich te grote autonomie 
van het fysieke gemanifesteerd heeft. De maretak is het specifieke middel 
voor een therapeutische contrarevolutie [2]. 
In 1922 gaat Steiner hierop door vanuit het gezichtspunt dat de maretak een 
krachtige warmte-reactie als tegenbeweging tegen de tumor-vorming (en 
daardoor het etherische integrerend) kan bieden: “Er is een verkeerde 
verhouding tussen de fysiek-etherische organisatie aan de ene kant, voor 
zover deze zich in de uitstralende stofwisseling manifesteert, en de Ik-
organisatie en astraallichaam anderzijds, die zich uitdrukken in het warmte- 

https://www.anthromedics.org/merkurstab_online/article/DMS-20845-DE?sJournalKey=DMS&iVolumeFirstYear=2017&sIssueNo=5&iArticleIdx=3
https://www.anthromedics.org/merkurstab_online/1/issue/873
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en luchtorganisme. Dus we moeten hier (...) op de verhouding van de 
stofwisseling tot de warmteorganisatie onze aandacht richten. Dat bereiken 
we het beste indien we de tumor omhullen met een warmte mantel.... Dat 
brengt een radicale verandering in het hele organisme met zich mee”. Dat 
zou de viscum dus moeten bewerkstelligen, maar, zegt Steiner: “U bereikt 
niets, wanneer u niet een concreet resultaat tot stand brengt... dat er een 
koortsreactie volgt... de injectie moet dus worden gevolgd door een 
koortstoestand. U kunt vanaf het begin op een mislukking rekenen, indien u 
geen koortsreactie oproept!” [3] 
 
Het doel is, de Ik-organisatie als in de warmte werkzame actor in samenhang 
met het astraallichaam zo intensief te stimuleren, dat het sterker in de ether 
ingrijpt en deze op nieuwe wijze het fysieke lichaam kan vormgeven. 
Daarmee is, aldus Steiner, een regulerend therapieprincipe geïntroduceerd. 
De koorts is een soort contrarevolutie, integratief en synthetisch werkzaam 
in het organisme. Koorts als crisis – en de crisis als antwoord op een 
dissociërend ziekteproces, waarbij de fysieke processen in de zin van 
‘autonomie op de verkeerde plek’ zich onttrekken aan de gezonde 
integratie. [4] 
Het strijden met en tegen kanker krijgt de vorm van een crisis – een 
koortscrisis. Een ‘crisis’ kennen vooral als een individuele, geestelijke of 
psychische crisis. Koorts met zijn uiterst werkzame vormgevings- en 
integratiepotentie geeft de mogelijkheid tot regie. De crisiskoorts is eigenlijk 
een lichamelijk voorbeeld van een tot meer gezondheid leidend 
crisismanagement. 
Het gaat hier om een doelgerichte therapeutische koorts als 
herstelbeweging in het carcinoomproces. De mobilisatie van mensvormende 
krachten, gepaard gaande met warmteontwikkeling en koorts en 
immunologisch-integrerend werkend, verschijnt als een rationeel 
therapeutisch startpunt.  
In medisch onderzoek wordt koorts als een belangrijke factor in de ‘acute 
phase response’ gezien – een integrerend antwoord vanuit het gehele 
lichaam op een bedreiging of verwonding van de integriteit van het 
organisme. Vele orgaansystemen worden hierbij geactiveerd, zoals 
zenuwstelsel, endocrien systeem, de nier, de ademhaling en het 
cardiovasculair systeem. Tegelijk nemen alle metabole processen toe, en 
daarmee de immunologische processen. Het ideale koortsverloop heeft een 
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duidelijke structuur met verschillende fases [5]. De acute fase reactie is de 
basis voor specifieke immuunreacties.  
In dit artikel beogen wij vanuit 20 jaar ervaring de bovengenoemde 
aanwijzingen van Steiner in de praktijk toepasbaar te maken. 
 
Viscumkoorts 
De viscumkoorts verloopt in een tijdbestek van drie dagen [6]. Ongeveer 10-
12 uur na een hoge subcutane viscumdosis stijgt de temperatuur, die de 
volgende dag haar hoogtepunt bereikt tussen 11 en 15 uur, wanneer 
temperatuur boven 39 ºC komt. Indien de maximumtemperatuur onder de 
39ºC ligt is dat hoogtepunt vaak wat later in de dag [7,8]. In de eropvolgende 
twee etmalen verdwijnt de koorts weer. In de tabel worden, in het Duits, de 
7 typerende fases van dit koortsverloop besproken (tab1). Dit 
gestructureerde koortsverloop is voorwaarde voor de gunstige 
werkzaamheid, evenzeer als de hoogte van de temperatuur. Een chaotisch, 
ongestructureerd verloop heeft minder potentie voor het therapieproces, en 
een verhoging van minder dan 2ºC eveneens. Vrijwel altijd zal er een lokale 
ontstekingsreactie rond de injectieplaats optreden, die wel 15 cm groot kan 
zijn en pijnlijk. De pijn neemt met de koorts af, de lokale induratie kan nog 
wekenlang palpabel zijn. 
 
De viscumkoorts kan meestal alleen in het begin van een 
maretakbehandeling bewerkstelligd worden. Liefst streven we hiernaar vóór 
de langdurigere eventueel lager gedoseerde viscum behandeling. Dus is het 
belangrijk bij of kort na het begin van viscumbehandeling hierover te 
besluiten. Er zijn ook observaties van koortsreacties na een langere 
therapiepauze. Voorzichtigheid is geboden bij verzwakte, cachectische 
patiënten, omdat zij meestal niet genoeg kracht voor de beschreven reacties 
hebben. Er is bij de start van de viscumbehandeling geen gevaar voor 
overgevoeligheidsreacties. 
 
Werkwijze 
De boven beschreven reactie is met de viscumpreparaten ViscumAbnoba, 
Iscador, Iscucin en Helixor te bewerkstelligen. De reactie is individueel 
verschillend en ook door leeftijd en vitaliteit bepaald. Het vinden van de 
juiste dosering is proefondervindelijk. Vanuit deze overwegingen, en vanuit 
het feit dat in Nederland vrijwel alleen Abnoba en Iscador gebruikt worden, 
komen de volgende aanbevelingen:  
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-  Kies voor Abnoba Fraxini, Betulae, Quercus of Iscador Mali op grond van 
de voorkeur voor een gastheerboom wegens de aard van de tumor. -  Zorg 
voor een veilige, omhulde levenssituatie van de patiënt, de koorts kan 
emotionele en andere reacties geven. Hij/zij moet bij voorkeur niet 
(voortdurend) alleen zijn. Men dient gemakkelijk temperatuur te kunnen 
meten, bij voorkeur rectaal met een ’10-seconden-termometer’. 
-   Start met Abnoba 0,2 mg of Iscador 0,1 mg. Bij weinig reactie de volgende 
dag al naar 2 resp. 1 mg, om snel aan te komen bij een dosis van 20 resp. 10 
mg of zelfs meer. De patiënt meet elke 2 uur de temperatuur, indien hij/zij 
niet slaapt.  
-  Houdt frequent contact met de patiënt, er kunnen reacties optreden als 
moeheid, misselijkheid en overgeven, hoofd- en spierpijnen.  
-  En besluit samen over verhoging van de volgende dosis.  
-  Men kan de immunologische reactie optimaliseren door peritumorale 
injectie, in lagere dosering gecombineerd met het bovenstaande. 
-  Geef bij een geslaagde viscumkoorts opwekking een week later dezelfde 
dosis. De reactie zal dan wat minder zijn. Als de temp. nog niet optimaal 
heeft gereageerd dient opnieuw beoordeeld te worden of de situatie ‘veilig’ 
genoeg is voor een koortscrisis. Indien ja, dan kan een hogere dosis worden 
gegeven.  
 
Het temperatuurmaximum rond het middaguur is typerend voor viscum. Bij 
‘gewone’ koortsende ziektes vindt men dit niet. Dit maximum hangt niet af 
van het tijdstip van injecteren de vorige dag. Samen wijst dit op een 
autonome activiteit van het organisme, gefaciliteerd door de maretak. Wat 
tevens opvalt is dat de patiënt zich na de koorts heel sterk kan voelen, 
mentaal en fysiek, in tegenstelling tot na koorts bij infectieziekten. 
Het beste tijdstip voor de injectie is rond 15 uur. Indien dan na circa 12 uur 
de temperatuur op gaat lopen, valt dit samen met de fysiologische 
circadiane temperatuurstijging. 
 
Voor wie? 
Telkens is het aan de arts om te besluiten of hij /zij streven naar 
viscumkoorts wil voorstellen. Dit is nooit een protocollair besluit, en dient 
steeds individueel te worden afgestemd. In het carcinoom is een 
geïntegreerde verhouding van de wezensdelen deels opgeheven. Bovenste 
en onderste wezensdelen zijn gedissocieerd, hebben geen samenhang meer 
in het gebied van de tumor. In het ziekteverloop wordt het hele organisme 
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met destructie tot in het fysieke geconfronteerd [9]. Men heeft de indruk, 
alsof een ‘tumorwezen’ zich van het organisme bedient, er bezit van wil 
nemen [10]. Daarom is een genezingsimpuls nodig die diep in het fysieke kan 
ingrijpen. Deze bijzondere relatie tot het fysieke heeft de Ik-organisatie, en 
deze heeft een specifieke relatie tot de warmte. Voor de behandeling van 
kanker is een grote, tot in het fysieke van het organisme werkzame kracht 
nodig. En zo’n kracht en zo’n werkzaamheid van de Ik-organisatie drukken 
zich uit in de warmtewerkingen en koorts, zo’n kracht is de viscumkoorts. 
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Bijlage 2 
 
Klinisch onderzoek naar de werking van 
viscumtherapie bij kanker: een overzicht 
 
Dr. med. Gunver Sophia Kienle,, Dr. med. Helmut Kiene 

Gepubliceerd in Der Merkurstab. Zeitschrift für Anthroposophische 
Medizin, 2017 nr 3.  
Vertaling door Casper Post Uiterweer, met vriendelijke toestemming van 
auteurs en uitgever, de omvangrijke tabel 1 is hier weggelaten. 

Maretak- (mistel-) of viscumextracten behoren in Europa tot de meest 
toegepaste integratieve behandelingen bij kanker. [1-5] Wereldwijd kiest 
ongeveer de helft van alle tumorpatiënten voor complementaire 
behandelingen [6-10], in de Duitstalige landen [en in Nederland, vert.] is 
dat vooral maretakbehandeling. [1-5] De meeste gevestigde artsen in 
Duitsland waarderen de viscumtherapie als een zinvolle hulp in de 
kankerbehandeling. [11] Hieraan wordt duidelijk dat de betekenis van de 
oncologische maretaktherapie ver buiten de kaders van specifiek 
antroposofisch-medische behandeling reikt, en het toont ook de 
noodzaak voor het opzetten van goede klinische studies, zodat de 
werkzaamheid binnen de bredere medische beroepsgroep genuanceerd 
beoordeeld kan worden. 
 
Preklinisch onderzoek 
Preklinisch tonen maretakextracten een aantal zeer interessante 
eigenschappen. [12, 13] Verschillende farmacologisch werkzame 
bestanddelen werden geïsoleerd, zoals: viscumlectines (ML I, II en III) 
[14], viscotoxine [15, 16], oligo- en polisacchariden [17, 18], lipiden [19] 
en verschillende andere [12, 13]. De opvallendste eigenschappen van 
maretakextracten zijn hun cytotoxische en groeiremmende effecten, die 
zij op een heel aantal tumorcellijnen, lymfocyten en fibroblasten in vitro 
blijken te hebben. [12, 13] De cytotoxische werking van 
maretakextracten wordt vooral door de apoptose 
(geprogrammeerde celdood, verstoord in tumorweefsel) inducerende 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_(biologie)
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viscumlectines veroorzaakt [20-22], terwijl de viscotoxines de 
necrotische celdood induceren.[21, 23] Maretakpreparaten zijn ook om 
hun immuunmodulerende eigenschappen bekend. In vitro en in vivo 
activeren zij monocyten, macrofagen, granulocyten, natural killer-cellen 
(NK-cellen), en T-cellen (vooral T-helpercellen), zij stimuleren de 
tumorcelafbraak door de NK-cellen en induceren diverse cytokines. [12, 
13, 24] Verder stabiliseren viscumpreparaten ook het DNA, verminderen 
ze chromosoomschade en verbeteren ze de DNA-reparatie. [25-28] Zij 
verminderen de expressie van genen, die met tumorprogressie 
samenhangen [24] en remmen de motiliteit en invasiviteit van 
tumorcellen. [24] In dierproeven tonen viscumpreparaten duidelijk 
antitumorwerkingen. [12, 13, 29, 30] Viscumlectine I, een belangrijke 
inhoudsstof van de viscumpreparaten, is ook in 2005 met recombinant-
techniek geproduceerd en getest voor inzet in de oncologie. [31, 32] 
 
Uitdagingen voor klinische maretakstudies 
Bij het ontwerpen en uitvoeren van klinische studies in de CAM in het 
algemeen en l met betrekking tot viscum-therapie in het bijzonder, is er 
een aantal problemen, die zowel de planning als de uitvoering als de 
resultaten wezenlijk beïnvloeden, en waarmee dus rekening moet 
worden gehouden. Over het algemeen worden tegenwoordig studies 
vereist, waarbij patiënten door toeval in de testgroep of controlegroep 
terechtkomen. Dit kan alleen, wanneer arts en patiënt neutraal 
tegenover de testbehandeling staan (“equipoise”). Omdat de viscum-
behandeling al decennia ter beschikking staat en veel artsen en 
patiënten haar waarderen of juist afwijzen, is de noodzakelijke 
neutraliteit vaak niet aanwezig en wordt dus de deelname aan de 
gerandomiseerde studie afgewezen. In het verleden konden daarom 
talrijke viscum-studies het noodzakelijke aantal patiënten niet insluiten 
[33, 34), of de rekrutering duurde veel langer dan gepland [35-37], of het 
benodigde aantal werd naar beneden bijgesteld [35]. 
 
Een ander probleem is de vereiste blindering: op grond van de lokale 
reactie en griepachtige symptomen is de viscumtherapie niet 
betrouwbaar te blinderen, wat tot een relatief slechte beoordeling van 
de viscumonderzoeken in officiële reviews leidt. Een volgend punt is het 
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vaak over het hoofd geziene gegeven dat gerandomiseerde studies een 
systematische tendens vertonen tot vals negatieve resultaten [38, 39]. 
In het algemeen is het buitengewoon moeilijk om klinische studies uit te 
voeren, vanwege de excessieve bureaucratische eisen die hieraan 
worden gesteld, en de zeer hoge kosten. Dat belemmert helaas de 
uitvoering van trials vanuit puur medische vraagstellingen door artsen en 
wetenschappers (“investigator-initiated trials”), waarmee het klinisch 
onderzoek het domein van de farmaceutische industrie is geworden, met 
het primaire doelom lucratieve toegang tot de markt te faciliteren 
(“investor-initiated trials”, vert.). Dit wordt in wetenschappelijk-
medische kringen met grote zorg aangezien (moretrials.net). Speciaal in 
de oncologie heeft zich een lucratieve markt voor nieuwe dure 
medicamenten ontwikkeld [40], wat tot een overvloed aan 
concurrerende, financieel beter toegeruste, commerciële studies heeft 
geleid op patiënt-niveau, waardoor de puur therapeutisch-
wetenschappelijk geïnitieerde studies, waar minder geld voor 
beschikbaar is, het onderspit delven. Desondanks konden en kunnen 
steeds weer kwalitatief goede studies met maretak worden uitgevoerd. 
Tenslotte dienen we er rekening mee te houden dat geformaliseerde 
statistisch-epidemiologische protocollen slechts één bouwsteen zijn van 
de medische kennisopbouw en dat deze de professionele 
artsenoordeelsvorming niet kunnen vervangen [38, 39, 41-44]. 
 
Klinische studies - een overzicht 
We beschikken over een groot aantal klinische studies over 
viscumbehandeling [29, 45-50]. De studies werden met verschillende 
methodes en op verschillende niveaus uitgevoerd. Het belangrijkste type 
onderzoek is tegenwoordig de gerandomiseerde klinische trial. Hiervan 
zijn er 34 met viscumbehandeling uitgevoerd (zie tabel 1). Andere 
onderzoeken betreffen 62 niet gerandomiseerde vergelijkende studies 
(waaronder vijf grote farmaco-epidemiologische studies) en 45 
eenarmige studies zonder controlegroep. In de onderzoeken werd 
viscum meestal overeenkomstig de standaard gebruikt, dat wil zeggen 
subcutaan geïnjecteerd, 2-3 maal per week, met eerst lagere en dan 
stijgende doseringen. In enkele studies werd ook met gelijkblijvende 
doseringen gewerkt, soms ook een ongewoon hoge, doorgaans 
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koortsverwekkende dosering. Enkele studies onderzochten ook de 
intraveneuze toediening van viscum [51] of de intratumorale toepassing, 
of de toepassing intrapleuraal of intraperitoneaal, of intravesicaal bij 
blaascarcinoom. Ook de veiligheid van de viscumbehandeling werd 
onderzocht. Doorgaans werd in deze studies de invloed van alleen 
viscumtherapie onderzocht, hoewel de viscumtherapie in de 
antroposofische kankerbehandeling meestal onderdeel is van een breder 
therapeutisch concept [52]. Dit bredere concept werd vooral in 
kwalitatieve studies bij patiënten en artsen en in grotere observationele 
studies onderzocht [51-59]. 
 
Levenskwaliteit 
In bijna alle studies zien we een verbetering van de levenskwaliteit van 
de patiënten [47]. Onder levenskwaliteit worden de meest 
uiteenlopende aspecten verstaan van wat een patiënt ervaart, of 
waaronder hij lijdt. En daarnaast hun vermogen actief of met 
beperkingen deel te nemen aan het dagelijks, sociale en beroeps-leven, 
en hun beperkingen bij het handhaven van de eigen onafhankelijkheid. 
Zo werden in viscumonderzoeken vaak de autonomie of ‘zelfregulatie’ 
onderzocht, dat wil zeggen het vermogen van iemand om bijvoorbeeld in 
stress-situaties de innerlijke balans, het zelfvertrouwen en het gevoel 
van veiligheid te bewaren. Deze zelfregulatie wordt onder 
viscumtherapie duidelijk beter. Er zijn ook aanwijzingen dat een goede 
zelfregulatie de andere viscum-effecten kan versterken [60]. 
Tevens zien we onder viscumtherapie vaak een relevante verbetering 
van moeheid, uitputting en slaap, maar ook van misselijkheid, braken en 
eetlust, van het emotionele evenwicht, verdriet, angst, somberheid, 
prikkelbaarheid en concentratie. Wat minder frequent, maar nog steeds 
vaak, verbeterden energie, welzijn, arbeidsgeschiktheid, levensvreugde, 
ziektegevoel, libido en dagelijks functioneren. Slechts af en toe werden 
beter: pijn-niveau, diarree en obstipatie, ontstekingen mondslijmvlies en 
hypesthesie [47]. 
Ervaren artsen berichtten daarnaast in de context van een kwalitatieve 
studie een verbetering van de vitaliteit, het welbevinden, de 
voedingstoestand en het gewicht, de spijsvertering en de 
warmtehuishouding. Dat laatste vooral bij mensen die het anders 
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gemakkelijk koud hebben. Sommige veranderingen bleken zo markant 
en betrouwbaar, dat zij gebruikt konden worden voor de regulering van 
de therapie, zoals de warmtehuishouding, vitaliteit, kracht, eetlust, slaap 
en moeheid [55] (“dokter mag ik weer die prikjes voor mijn warme 
voeten?” vert.). 
 
Overlevingstijd 
Een onlangs gepubliceerd, methodisch goed opgezette gerandomiseerde 
trial in Servië toonde een duidelijke en significante verlenging van de 
overlevingsduur bij patiënten met gevorderd stadium van 
pancreascarcinoom, die naast de best supportive care viscumtherapie 
kregen. [61] Dit was gecorreleerd aan een duidelijke verbetering van 
levenskwaliteit, eetlust en gewicht en minder pijn. [62] Deze studie 
bevestigde hiermee de resultaten van eerdere studies [29, 45-48], vooral 
die van een omvangrijke epidemiologische studie met waarin talrijke 
kleine gerandomiseerde matched-pair-studies waren opgenomen. [60, 
63-68] Deze toonden eveneens een betere overlevingstijd onder 
viscumtherapie, maar werden wegens de ongebruikelijke studieopzet 
niet algemeen geaccepteerd. De resultaten van de 
pancreascarcinoomstudie worden op dit moment getoetst in een grote, 
door de overheid gesteunde, gerandomiseerde studie in meerdere 
Zweedse oncologie-centra. (EUDRACT Nr. 2014-004552-64) De invloed van 
de viscumtherapie op de overlevingstijd is gerelateerd aan dosering, 
waardboom maar ook aan de duur van de behandeling. 
 
Tumorgroei en –afname 
Uit een verlengde overlevingsduur onder viscumtherapie kan worden 
geconcludeerd, dat er sprake is van een verbeterde tumorcontrole en 
dat de tumor langzamer groeit. Het directe bewijs hiervoor echter 
ontbreekt in klinische studies. Een onlangs gepubliceerde fase I/II studie 
naar de werking van hooggedoseerde intravesicale behandeling met 
viscum bij vroeg, gereseceerd blaascarcinoom (Ta/T1, G1/G2) toonde 
met een afname van 56% van de achtergebleven marker-tumoren een 
interessant resultaat, dat mogelijkerwijs toegeschreven kan worden aan 
de viscumbehandeling. Ook deze resultaten worden op dit moment in 
een zeer grote gerandomiseerde studie getoetst. [69] Verdere, 
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methodologisch goed opgezette studies, die een verlenging van de 
overlevingsduur en van de progressie-vrije interval kunnen tonen, zijn 
nog gaande.  
Dat manifeste tumoren onder viscumtherapie afnemen, is bij een 
normale, laag-gedoseerde behandeling een zeldzaamheid. Enkele kleine 
studies, casus-series en casuïstische mededelingen beschrijven echter 
partiele of totale tumorremissie onder hoog gedoseerde, doorgaans 
lokale therapie met lectinerijke maretakextracten, die vaak ook hoge 
koorts en sterke lokale reactie oproept. Dit werd bijvoorbeeld 
gerapporteerd over tumoren van lever, pancreas, borst, huid en over 
merkelcelcarcinoom, cutane lymfomen en nog enkele andere. [70-81] Dit 
zijn echter individuele gevallen, waarop we nog geen richtlijn kunnen 
baseren. Ook een op paarden uitgevoerde, placebogecontroleerde 
studie toonde afname van equine sarcoïden onder viscumtherapie. [82] 
 
Combinatie met chemotherapie 
Een groot deel van de onderzoeken, inclusief enkele grote farmaco-
epidemiologische studies [83-86] betreft de combinatie van 
viscumtherapie met de standaardbehandeling (chemotherapie, 
radiotherapie, antihormonale therapie). Bijna alle studies toonden 
daarbij een verbetering van de levenskwaliteit en van de tolerantie van 
de conventionele therapie. Aanwijzingen voor een nadelige interactie 
zijn er tot op heden niet. Bijvoorbeeld onderzocht een gedetailleerde 
studie van het Amerikaanse National Center for Complimentary and 
Alternative Medicine de wisselwerking tussen viscum en gemcitabine. De 
studie toonde geen verandering van de farmacokinetiek. [87] Ook 
nadere onderzoeken brachten tot op heden geen relevante, negatieve 
interactie aan het licht. [88-93] 
 
Tumorsoorten 
De meeste klinische studies onderzochten de werking van 
viscumtherapie bij mammacarcinoom, gynaecologische (baarmoeder-, 
eierstok-, genitale) tumoren, gastro-intestinale tumoren (colon, rectum, 
maag, pancreas, leverkanker en levermetastasen) en longcarcinoom. 
Verder ook op melanoom, KNO-tumoren, osteosarcoom, 
blaascarcinoom, niercarcinoom, hersentumoren, maligne lymfomen, 
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pleuritis carcinomatosa en nog enkele andere.  
De vraag of de werking van viscumbehandeling bij bepaalde 
tumorsoorten sterker is dan bij andere, of dat de resultaten primair van 
de -zeer verschillende- onderzoeksopzetten en vraagstellingen afhangen, 
kan men op dit moment nog niet beantwoorden.  
Alles bij elkaar tonen de onderzoeken echter een homogeen beeld, dat 
er geen aanwijzing is dat er tumorsoorten zijn waarbij viscum niet zou 
werken. 
Terughoudendheid is er deels ten aanzien van hematologische 
neoplasieën. Dat berust niet op negatieve observaties, maar op 
theoretische afwegingen, aangezien viscumextracten een 
immunstimulerende werking hebben. Het kleine aantal tot nu toe 
gepubliceerde observationele studies toont geen aanwijzingen voor een 
mogelijk risico, desondanks zou de behandeling van leukemieën in 
handen van specialisten moeten blijven. 
 
Veiligheid 
Viscumtherapie wordt in het algemeen goed verdragen. Vaak komt het 
tot lichte griepachtige symptomen, of tot milde aspecifieke symptomen 
(hoofdpijn, moeheid, misselijkheid), tot koorts en tot voorbijgaand 
erytheem, zwelling, verharding en jeuk bij de injectieplaats. Soms treden 
allergische of pseudo-allergische reacties op, ook werd een cellulitis 
beschreven. Na lokale therapie, bijvoorbeeld in de pleuraholte, werd 
matige pijn gerapporteerd. Bij extreem hoge doseringen van met 
recombinant-techniek geproduceerde viscum-lectinen werd een 
reversibele hepatotoxiciteit gerapporteerd. Deze stoffen komen in deze 
vorm in de viscumextracten nooit voor. 
Overigens werden ook bij zeer hoge doseringen in klinische studies geen 
toxiciteit, geen orgaanschade of immunosupressie gerapporteerd. Ook 
hoge doseringen worden goed verdragen. Daarbij ontstaan griepachtige 
verschijnselen, koorts en duidelijke lokale reacties, maar soms ook 
allergische of pseudo-allergische reacties tot zelfs anafylaxe.  
Deze zeer hoge doseringen zouden uitsluitend door ervaren artsen 
moeten worden voorgeschreven, die daarbij de patiënt ook nauwgezet 
zouden moeten bewaken. [94-97] 
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Samenvatting  
Alles overziend is er een groot aantal klinische onderzoeken, waarvan de 
meeste voordelen van de viscumtherapie aantonen. Hierbij zijn enkele 
studies van goede methodische kwaliteit. Desondanks moet het klinische 
onderzoek naar de viscumtherapie worden geïntensiveerd, en 
verschillende aspecten van de werkzaamheid en veiligheid nog 
uitgebreider worden onderzocht. Op dit moment zijn enkele zeer 
interessante internationale studies begonnen of in voorbereiding 
(bijvoorbeeld [98]). Ook de bijzonderheden van de complementaire of 
antroposofische behandelsetting zouden meer betrokken moeten 
worden in de klinische studies. Voor detailvragen kunnen kleinere 
onderzoeken en hoogwaardige casuïstiek [99] en casus-series bijdragen 
aan de evidentie. 
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