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4UBUJOFTOJFU[POEFSHFWBBS
“Het doel heiligt de middelen”, kunnen we zonder meer stellen bij de
manier waarop tegenwoordig zoveel mensen veroordeeld worden tot
het levenslang slikken van statines. Ten koste van heel wat mogelijke nevenwerkingen wordt er alles aan gedaan om het LDL- en totaal
cholesterolgehalte te verlagen, terwijl men niet eens weet hoeveel het
aandeel van de “echte slechte” en aan de vaatwand verklevende oxycholesterolgehalte is (zie elders in deze “BioGezond”). Want je kan een vrij
hoog cholesterolgehalte hebben met een laag oxycholesterolgehalte en/
of een hoog gehalte van de “goede” HDL-cholesterol, waarbij de inname
van statines totaal overbodig wordt. Erger nog is het feit dat andere,
waarschijnlijk veel gevaarlijkere, meetbare risicofactoren op atherosclerose totaal worden genegeerd. We denken hierbij aan het vrije radicaal
homocysteïne (serumgehalte best onder de 9 à 10 μmol/L), dat ontsteking van de vaatwand bevordert, en nog meer aan de stof lipoproteïne
(a) (serumgehalte best onder de 20 mg/dL), een sterk aan de vaatwand
verklevende stof, die volgens de “Framingham Heart Study” zelfs een
tienmaal grotere risicofactor vormt voor hartziekten dan LDL-cholesterol. Dat statines innemen niet altijd even veilig is, toont een zeer grote
Britse epidemiologische studie aan op meer dan 2 miljoen mensen uit
368 dokterspraktijken (1).
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%JFLXBNUPUEFDPODMVTJFEBUEFJOOBNFWBOTUBUJOFTLBOMFJEFOUPU
EFWPMHFOEFOFWFOXFSLJOHFO
- milde tot ernstige NZPQBUIJF (spierpijn en spierontsteking)
- acuut OJFSGBMFO
- cataract (staar)
- milde tot ernstige MFWFSGVODUJFTUPPSOJTTFO
met gestegen MFWFSFO[ZNFO

kwaliteit bovenal

/PHNFFSOFWFOXFSLJOHFO
Maar een alerte arts zal beamen dat de voornoemde potentiële nevenwerkingen zeker niet de enige zijn! Dat komt omdat bepaalde zaken niet
onderzocht werden in die studie en omdat vaak de duur van de inname
van statines onvoldoende lang was. Want naast het feit dat statines het
leverenzym HMG-coA reductase afremmen (elementair in de cholesterolsynthese), wat bij heel veel mensen zorgt voor een te laag gehalte
van het sterk ontstekingswerende antioxidans co-enzyme Q10), kan
het kunstmatig al te laag houden van cholesterol ook zorgen voor een
mindere aanmaak van vitamine D, galzouten, hormonen en volwaardige
celmembranen.
0NBMEF[FSFEFOFOLVOOFOPPLEFWPMHFOEFOFWFOXFSLJOHFO
WBOTUBUJOFTPQUSFEFO
- IBSUTQJFS[XBLUF
- UFOEJOJUJT (peesontsteking) en BSUSJUJT (gewrichtsontsteking)
- TQJKTWFSUFSJOHTNPFJMJKLIFEFO (vooral moeilijke vetvertering)
HFIFVHFOFODPODFOUSBUJFQSPCMFNFO
- WSPFHUJKEJHFEFNFOUJF
- EFQSFTTJWJUFJU, WFSNJOEFSEFTUSFTTCFTUFOEJHIFJE
- TMBBQTUPPSOJTTFO
- [FOVXPOUTUFLJOHFO
- WFSNJOEFSEMJCJEP (geslachtsdrift)
- FSFDUJFTUPPSOJTTFO, JNQPUFOUJF
- versnelde PTUFPQPSPTF
Daarom zouden statines moeten voorbehouden worden voor mensen
met erfelijke vormen van hypercholesterolemie, waarbij een al te hoge
cholesterolspiegel wordt vastgesteld. En die mensen zou men dan nog
moeten beschermen tegen de genoemde nevenwerkingen met extra coenzyme Q10 en vitamine D.

(FGFSNFOUFFSEFSPEFSJKTU 3FEZFBTUSJDF
Gelukkig bestaat met gefermenteerde rode rijst een voedingssupplement
dat kan ingezet worden om op een veilige manier een te hoog cholesterolgehalte te verlagen. Het wordt ook wel “Chinese rode rijst”, “red yeast
rice” of “angkak” genoemd en ontstaat wanneer men witte, gestoomde
rijst laat fermenteren door de rode gist Monascus purpureus. Na het inactiveren van de gist wordt het mengsel van de rijst en gist gemalen en in
capsules of tabletten verwerkt. Gefermenteerde rode rijst zit in heel veel
Aziatische voedingsmiddelen verwerkt, waarbij het als natuurlijk kleurmiddel en/of smaakstof dient: sojasaus, pikante “hoi sin” saus, sojakaas
en andere sojaboonbereidingen, visbereidingen, gepekelde groenten,
eend, gezouten vleeswaren en rijstwijn. De inname van rode gefermenteerde rijst in een traditioneel Aziatisch dieet bereikt gemakkelijk 14
à 55 g/dag, een stuk meer dan de geadviseerde dosis als voedingssupplement (1,2 à 2,4 g). Ook wordt gefermenteerde rode rijst al eeuwen in
de traditionele Chinese geneeskunde ingezet om “de bloedcirculatie te
bevorderen”, voor “gezond bloed” en om “het hart te versterken”. Van
zodra men cholesterolgehalte begon te meten, zag men dat red yeast
rice zijn gunstige werking onder meer dankte aan het verlagen van de
cholesterolspiegel.

8FSL[BNFDPNQPOFOUFO
/BIFUGFSNFOUBUJFQSPDFTPOEFSJOWMPFEWBO.POBTDVTQVSQVSFVT 
USFGUNFOJOHFGFSNFOUFFSEFSPEFSJKTUWPPSBMBBO
- Negen verschillende NPOBDPMJOFT, waarvan de belangrijkste monacoline K is. Deze natuurlijke verbinding remt het leverenzyme
HMG-CoA-reductase af en vermindert de snelheid van de cholesterolsynthese
- 'ZUPTUFSPMFO: bètasitosterol, campesterol, stigmasterol en sapoge-
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nine, die de opname van cholesterol in de darm remmen
*TPnBWPOFO, die de ontsteking van de vaatwand verminderen
0OWFS[BEJHEFWFU[VSFO: oleïnezu ur (mono-onverzadigd), linolzu ur (poly-onverzadigd omega-6-vetzu ur) en alfalinoleenzu ur
(poly-onverzadigd omega-3-vetzu ur), die de vaatwand helpen beschermen

#FXF[FODIPMFTUFSPMFO
USJHMZDFSJEFOWFSMBHFOE
In 2002 verschenen de eerste publicaties over de biologische werking
van gefermenteerde rode rijst, waarbij zowel de werkzaamheid als de
veiligheid werden vastgesteld. Een grote meta-analyse (2) uit 2006, die
93 ernstige studies combineerde, bevestigde de cholesterolverlagende
werking van gefermenteerde rode rijst. Men zag dat het totaal cholesterol met gemiddeld 35 mg/dL en het LDL-cholesterol met 29 mg/dL
daalde tegenover de placebogroep, terwijl de “goede” HDL-cholesterol
steeg met 6 mg/dL. Deze cijfers zijn in de praktijk vaak hoger, omdat
men veelal van hogere uitgangswaarden vertrekt of tegelijk voor een verstandige voedingswijze kiest. Op te merken valt dat in deze studie ook
een verlaging van de triglyceriden (een andere vetstof die kan bijdragen
tot atherosclerose) werd vastgesteld, wat van statines niet kan gezegd
worden.

7FJMJH PPLWPPSXJFHFFOTUBUJOFTWFSESBBHU
In de met gefermenteerde rode rijst uitgevoerde studies werden enkel
af en toe nevenwerkingen gerapporteerd zoals lichte hoofdpijn, maagen darmbezwaren zoals winderigheid en maagzuur en een tijdelijke en
onschadelijke roodverkleuring van de stoelgang. Heel interessant is ook
de studie op patiënten met een verhoogd cholesterolgehalte, die de inname van statines dienden te staken omwille van spierpijnen (3). Ondersteund door een betere levensstijl, kreeg één groep gefermenteerde
rode rijst en een andere groep een placebo. Na 12 weken zag men een af-
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 /FU [PBMT LOPnPPL JT DVSDVNB
FFO iQMFJPUSPQFw QMBOU  XBU CFUF
LFOU EBU [F PQ WFSTDIJMMFOEF UFSSFJ
OFO PO[F HF[POEIFJE LBO WFSCFUFSFO
7PPSBM EF TUFSLF BOUJPYJEFSFOEF XFSLJOH
WBO EF[F HFMF XPSUFM JT CFXF[FO  XBBSCJK POEFS
NFFS vaatziekten en geheugenverlies XPSEFO BGHF
IPVEFO 4UFSL HFEPDVNFOUFFSE JT PPL EF ontstekingswerende werking WBO DVSDVNB  XBBSCJK FFO WPMHFIPV
EFO JOOBNF TQJFS FO HFXSJDIUTQJKO EVJEFMJKL WFSMJDIU
&O UFO TMPUUF JT IFU PPL FFO LSVJE EBU EF leverwerking
FO EF kwaliteit van de gal WFSCFUFSU 7PPSXBBSEF WPPS
FFO HPFEF XFSL[BBNIFJE WBO FFO DVSDVNBQSFQBSBBU JT
IFU CFWBUUFO WBO WPMEPFOEF XFSL[BNF ADVSDVNJOPÕEFO
)FU UPFWPFHFO WBO peperextract QJQFSJOF  [PSHU CPWFO
EJFO WPPS FFO CFUFSF PQOBNF WBO EF DVSDVNJOPÕEFO
&FO IPPHXBBSEJH QSFQBSBBU EBU BBO BMMF LXBMJUFJUTFJ
TFO WPMEPFU  JT $63$6." 1-"5*/6. WBO .BOOBWJUBM

name van LDL-cholesterol met 43 mg/dL in de groep op gefermenteerde
rode rijst ten opzichte van 11 mg/dL in de placebogroep. Opmerkelijk
was dat de patiënten die voorheen intolerant waren voor statines en nu
gefermenteerde rode rijst kregen, niet méér pijn rapporteerden dan de
placebogroep, terwijl ook de lever- en spierenzymen niet hoger waren
dan in de placebogroep!

,JFTWPPSLXBMJUFJU
Er wordt heel wat ‘red yeast rice’ aangeboden op de markt. Kies zeker
voor een kwaliteitsproduct, verkregen door een gecontroleerde fermentatie en gestandaardiseerd op monacoline K, dat zoals de best uitgevoerde studies per dag 4,8 mg monacoline K aanbiedt. Ga eveneens na
of het vrij is van het mycotoxine “citrinine”, dat bij minderwaardige
preparaten soms opduikt. En ten slotte biedt zeker de combinatie van
gefermenteerde rode rijst met co-enzyme Q10 een meerwaarde, omdat
gefermenteerde rode rijst door de remming van het enzym HMG-CoA
reductase in de lever bij gevoelige personen de lichaamseigen aanmaak
van co-enzyme Q10 kan verminderen.

7PPS[PSHFO
Beperk de inname van alcohol bij gebruik van gefermenteerde rode rijst
Mensen met een nierziekte, met een leverziekte, met een leveraandoening in de voorgeschiedenis, met gestoorde leverenzymen of die heel
regelmatig alcohol gebruiken, gebruiken enkel gefermenteerde rode rijst
op voorschrift van een arts.
- Geef HFFO gefermenteerde rode rijst aan [XBOHFSF en [PHFOEF
vrouwen
- Geef HFFO gefermenteerde rode rijst aan mensen met een USBOT
QMBOUBUJFPSHBBO, aan mensen die een FSOTUJHF JOGFDUJF of aandoening hebben
- Geef HFFO gefermenteerde rode rijst b ij PWFSHFWPFMJHIFJE aan één
van de componenten ervan
- Gebru ik best HFFO QPNQFMNPFT PG HSBQFGSVJUTBQ PG QJUUFO
FYUSBDU van deze vruchten b ij inname van gefermenteerde rode
rijst: deze middelen z ijn inhib itoren van het leverenzyme CYP3A4,
waardoor er een hogere plasmaspiegel van monacolines dan normaal kan optreden en er dus meer kans op nevenwerkingen is

8BUCJKJOOBNFWBONFEJDJKOFO
-

-

Gebru ik geen gefermenteerde rode rijst als er al TUBUJOFT worden
gebru ikt! Dat verhoogt de kans op de hoger vernoemde nevenwerkingen van statines
Bij inname van DPVNBSJOFT (bepaalde bloedverdunners): HFCSVJL
FOLFMHFGFSNFOUFFSEFSPEFSJKTUPQWPPSTDISJGUWBOFFOBSUT
Bij inname van DJDMPTQPSJOF, mCSBUFO (fenoﬁbraat, cloﬁbraat…),
van JOIJCJUPSFOWBOIFUMFWFSFO[ZNF$:1" zoals macroliden
(erythromycine, clarithromycine), protease-inhib itoren (amprenavir, indinavir, nelﬁnavir, ritonavir, saqu inavir), azoolderivaten
(ﬂuconazole, ketoconazole, itraconazole), diltiazem: HFCSVJLFO
LFMHFGFSNFOUFFSEFSPEFSJKTUPQWPPSTDISJGUWBOFFOBSUT
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