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ABC van de gezondheid

Wat is reishi?
Reishi is ook wel bekend onder de Latijnse naam Ganoderma Lucidum en behoort tot de
Basidomycetes familie van de paddestoelen. Reishi groeit met name in Japan en China waar
het gedurende 4000 jaar een legendarische reputatie kreeg als gezondheidskruid.

Geschiedenis van reishi
De letterlijke Japanse vertaling van reishi is: "Oeroude godin van gezondheid, leven en
eeuwige jeugd". In China waren ze niet minder lovend, waar de paddestoel Lingzhi heet, vrij
vertaald: "Koning der kruiden", "Paddestoel Der Onsterfelijkheid" of "God`s Kruid".
Deze namen zijn niet gebruikelijk in de kruidenleer. Van de ongeveer 5000 Chinese kruiden is
de Reishi paddestoel hét symbool voor een lang leven, gezondheid en goddelijkheid. In het
oude China was het zelfs gebruikelijk om een godheid of heerser af te beelden met een
reishi paddestoel bungelend aan de riem. Reishi staat volgens vele kruidenkenners op de
eerste plaats van de Traditionele Chinese Medicijnleer (TCM).
De rode paddestoel was zo extreem zeldzaam en kostbaar, dat de doodstraf stond op
iedereen die het voor zichzelf hield, en niet aan de keizer aanbood. De enkeling die er een
vond, hield het vaak zelfs voor de eigen familie verborgen.
De keizer Shen Nong, grondlegger van de TCM heeft in zijn leven 365 kruiden uitvoerig
gedocumenteerd. Hij kan gezien worden als de Oosterse Hippocratus, vader van
onze geneeskunde. Volgens deze grootmeester kwam de reishi paddestoel op de eerste
plaats van alle kruiden, nog voor ginseng.
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Adaptogeen kruid
Reishi is een zeer sterk adaptogeen kruid. Dit wil zeggen: het verhoogt ons
aanpassingsvermogen (adaptatie) aan allerlei stressvolle omstandigheden en beperkt de
schade die hierbij ontstaat. Adaptogene kruiden staan bekend om het immuunsysteem te
kalmeren wanneer er te veel activiteit is en juist te activeren wanneer dit nodig is. Dit
fenomeen van zelfregulatie stelt de medische wetenschap nog altijd voor een raadsel en
komt nauwelijks voor in de kruidenwereld. Het is slechts voorbehouden aan een klein aantal
planten in de wereld.
Zo stimuleert of blokkeert reishi het lichaamsfuncties niet. Het reguleert het.
Het evenwicht wordt hersteld, ongeacht in welke toestand we ons bevinden.
Wat reishi erg zeldzaam maakt is dat het volgens de TCM op nagenoeg alle gebieden onze
flexibiliteit verhoogd: Immunologisch, psychologisch, metabolisch, fysiologisch en
hormonaal.
Reishi is inmiddels ook wetenschappelijk vrij goed onderzocht, en diverse werkingen worden
toegedicht aan de paddestoel.

Immuunsysteem verhogend
Vele onderzoeken[1-9] hebben inmiddels aangetoond dat reishi in staat is zowel
tumorvorming te remmen als de NK cel activiteit te verhogen. Deze cellen voorkomen
tumorvorming door het tijdig doden van een tumorcel, apoptose genaamd, zodat wildgroei
niet plaats kan vinden. Reishi voorkomt dit echter juist bij witte bloedcellen, waardoor deze
immuuncellen hun werk langer uit kunnen voeren. Verder is reishi in staat het lichaam te
beschermen tegen de schadelijke oxidatieve uitwerking van chemotherapie, zonder de
therapie zelf te blokkeren.
Door het verbeteren van het immuunsysteem geeft reishi het lichaam tevens een krachtig
wapen in de strijd tegen virussen, schimmels, bacterien, infecties en parasitaire problemen.

Histamineremmer
Histamine is een hormoon dat vrijkomt uit de mestcellen in ons lichaam zodra het een
allergische reactie waarneemt. Tijdens zo`n reactie komt het stofje immunoglobuline (IgE)
als boodschapper naar de mestcellen en activeert histamine. Een allergie is een overdreven
reactie van het immuunsysteem op een onschuldige lichaamsvreemde stof. Reishi remt deze
stof af zodat hinderlijke symptomen als rode, branderige ogen en niezen achterwege blijven.
Hierdoor is het een uitstekend medicijn tegen hooikoorts, bronchiale astma, allergieen en
gerelateerde huidproblemen.

Stress en chronische vermoeidheid
Enerzijds heeft reishi een kalmerende werking op het zenuwstelsel, zodat de
stressgevoeligheid verlaagt. Daarnaast beschermt de zwam tegen de oxidatieve gevolgen
van stress. Een van de grootste toepassingen van reishi is als middel tegen chronische
vermoeidheid, een groeiend probleem dat zeker 400.000 Nederlanders treft.
Vaak wordt reishi door gebruikers ervaren als een accu, die ons oplaadt in tijden van
uitputting. Door de regulerende werking op de bijnieren, het zenuwstelsel en het
immuunsysteem verspillen we veel minder overbodige energie. De energie vertaalt zich niet
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slechts in fitheid, maar ook als middel om het hele lichaam te laten functioneren. Ziekte,
pijn, kramp, depressie en vermoeidheid etc. zijn in feite allemaal vormen van een
energietekort.
Veel gebruikers geven aan dat ze na een aantal maanden gebruik van reishi meer energie,
kalmte en helderheid in het denken ervaren. De Chinese kruidenmeesters noemden dit
fenomeen Shen, en dit staat voor een verhoogd mentaal aanpassingsvermogen en
helderheid van geest. Reishi is het meest vooraanstaande Shen-kruid in de TCM.

Bloedsuikerverlagend
Reishi heeft een verlagend effect op de bloedsuikerspiegel, wat het een uitstekend inzetbaar
middel maakt tegen diabetes type 2. Daarnaast verhoogt reishi de insulinegevoeligheid van
onze cellen.

Ondersteuning voor het hart en weefsels
Reishi is heeft een aantal ondersteunende eigenschappen voor het hart. Zo is de zwam in
staat aggregatie of samenklontering van de bloedplaatjes tegen te gaan, waardoor het hart
een eenvoudigere taak heeft het bloed rond te pompen. Daarnaast bevordert reishi de
doorbloeding van de kransslagaders, de zuurstofvoorziening van de weefsels en verlaagt het
de zuurstofbehoefte van het hart.
Vrijwel iedereen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zoals arteriosclerose, maar
ook (top)sporters zullen ruimschoots kunnen profiteren van deze opmerkelijke kwaliteiten.

Werkzame inhoudsstoffen
Reishi is een extreem rijke bron van meer dan 300 fytonutrienten, plantaardige elementen,
die bevorderlijk werken op onze gezondheid. Sommige daarvan zijn uniek in de
kruidenwereld. Zo bevat reishi aminozuren, vitaminen, mineralen (zink, koper, jodium, ijzer,
selenium en germanium), voedingsvezels en ganodermische zuren, polysachariden (beta
glucanen), tripertenen, alkaloïden en adenoside.
Ganodermische zuren zijn een verzameling stoffen die tripertenoïden worden genoemd.
Reishi bevat er tientallen. Deze zuren verhogen de T-cel activiteit en de NK ( Natural Killer)
cel activiteit van het immuunsysteem. Hierdoor worden cellen gedood die wildgroei dreigen
te vertonen en kunnen met name virussen veel efficienter worden aangepakt.
Adenoside heeft een kalmerend effect op de zenuwen en verbetert de bloedcirculatie in het
hart.
Tripertenen hebben een stressverlagende werking, werken regulerend op het
hormoonstelsel, beschermen de lever en verlagen de bloeddruk indien deze te laag is.
Polysachariden zijn complexe suikermoleculen die tevens regulerend op het
immuunsysteem werken. Beter gezegd: polysachariden zijn voeding voor het
immuunsysteem. Ze verhogen -net als de ganodermische zuren- de NK cel activiteit, Blymfocyt-, en T-lymfocytactiviteit. Uiteindelijk ontstaat er een brede en effectieve
bescherming tegen infecties en ongewenste celgroei.
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De illustratie hierboven laat het immunologische werkingsmechanisme zien van de
ganodermische zuren. Door activatie van de macrofagen ontstaat er een verhoogde activiteit
van de T-cellen, B-Cellen en NK cellen.

Verschillende soorten reishi
Er bestaan meer dan 300 soorten reishi. Slechts 6 hiervan hebben daadwerkelijk
bevorderende eigenschappen voor de gezondheid. Deze 6 soorten zijn: rood, blauw, zwart,
geel, wit en paars. Hiervan is de rode variant veruit de meest potente, en daarom zijn vrijwel
alle goede reishiproducten met de rode variant verkregen.
Vandaag de dag wordt reishi dankzij Japanse technologie in strikte omstandigheden
gekweekt, en dit heeft geresulteerd in vele diepgaande klinische onderzoeken en
laboratoriumtests naar de genezende werkingen van dit verbazingwekkende kruid.

Toepasbaarheid op verschillende aandoeningen
Aderverkalking
Allergieën
Anti-aging
Antioxidant
Auto-immuunproblematiek
Chemotherapie ondersteuning
Chronische vermoeidheid
Depressieve gevoelens
Hartkramp
Hartritmestoornissen
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Hoge bloeddruk
Kramp
Leverproblemen
Metabool syndroom en diabetes type 2
Preventief bij hart- en vaatziekten
Preventief bij kanker
Preventief bij trombose
(Top)sportsuppletie
Virale-, bacteriele- en schimmelinfectie
Zenuwstelsel aandoeningen
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Reishi in theevorm is een veelgebruikte toepassing

Veiligheid en gebruik
Er zijn geen toxische reacties bekend van reishi. Het spreekt echter voor zich dat mensen
met een allergische reactie van paddestoelen voorzichtig dienen om te gaan met suppletie.
Megadoseringen van 3-6 gram per dag kunnen duizeligheid, diarree of maagkrampen
veroorzaken. De kwaliteit van het product is uiteraard allesbepalend voor de regulerende
uitwerking op de gezondheid. Het is niet mogelijk een goed product te krijgen van inferieure
grondstoffen. Kies daarom bij voorkeur voor een extract dat een heetwaterbereiding heeft
ondergaan.

Conclusie
Reishi is al meer dan 4000 jaar een zeer breed beschermend kruid met een enorme potentie
voor onze gezondheid. De regulerende eigenschappen geven ons meer energie en kalmeren
ons wanneer nodig. Met recht wordt reishi daarom de koning der kruiden genoemd!
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