Rhodiola- de ultieme adaptogeen

ABC van de gezondheid

Wat is Rhodiola?
Rhodiola is als familie van de Crassulaceae een winterharde eenhuizige plant van circa 70
centimeter hoog. De struik komt vrijwel overal voor in koude noordelijke gebieden zoals de
Himalaya, Rusland, Scandinavië en Groenland. Met name hooggelegen droge gebieden
genieten de voorkeur van de plant. De naam Rhodiola is afgeleid van het Griekse woord
"Rhudon" (roos), een verwijzing naar de rozengeur die de wortel van de plant bezit. Het is
ook deze wortel die de werkzame bestanddelen bevat.

Geschiedenis van Rhodiola
Rhodiola kent een rijke geschiedenis die vele eeuwen oud is. Zo is de plant sinds oudsher
onderdeel van de volksgeneeskunde in Rusland. Rhodiola is met name bekend geworden
toen zowel de Russische cosmonauten, atleten en het beroepsleger Rhodiola gebruikten om
de mentale en fysieke druk aan te kunnen. Ook is bekend dat de Vikingen met succes
Rhodiola gebruikten tijdens de extreem uitputtende plundertochten over zee.
In Tibet is Rhodiola bekend als het meest heilige kruid ter wereld. De lama`s (Tibetaanse
monniken) gebruiken het kruid tot de dag van vandaag veelvuldig tijdens urenlange
meditatiesessies. In China staat Rhodiola bekend als een van de sterkste kruiden voor
ontspanning, inzicht en fysieke kracht.

Adaptogeen
Rhodiola is volgens vele experts het ultieme adaptogene kruid. De grootste autoriteit op het
gebied van geneeskrachtige kruiden is de Amerikaan Chris Kilham. Deze kenner heeft
Rhodiola als persoonlijke favoriet uit alle hem bekende adaptogene kruiden. Adaptogenen
verhogen ons aanpassingsvermogen (adaptatie) aan allerlei stressvolle omstandigheden en
beperken 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 is zeldzaam in de kruidenwereld. Het is slechts voorbehouden aan een klein
aantal kruiden, en deze staan bekend als "superherbs", ofwel superkruiden. Rhodiola werkt
op zowel het fysieke als het mentale vlak.
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Stressbestendigheid
Rhodiola heeft als geen ander kruid zo`n regulerende werking op onze stressbeleving.
Tijdens een stresservaring komt onder invloed van de hypothalamus cortisol vrij uit de
bijnieren. De cortisol geeft vervolgens weer het signaal dat het gevaar (of de hoge
hypotheekstress) nog niet is geweken. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel die moeilijk te
doorbreken is. Wanneer deze situatie blijft aanhouden kan er een bijnieruitputting ontstaan.
De hypothalamus is als absolute heerser afhankelijk
van signalen van buitenaf. Zodra er gevaarsignalen
binnenkomen geeft de hypothalamus een opdracht
aan de hypofyse. Deze geeft het vervolgens door aan
het betreffende orgaan. In het geval van stress zijn
dat de bijnieren. Deze aansturing wordt in de
natuurgeneeskunde de HPA as genoemd. HPA is
Engels voor Hypothalamus, Pituitary (hypofyse) en
Adrenals (bijnieren). Als er geen oplossing is voor
het gevaar blijft de hypothalamus cortisol
aanvragen. Dit zet de bijnieren chronisch onder druk
en leidt uiteindelijk tot uitputting hiervan. Een burnout is dan het gevolg.

Rhodiola heeft een bufferende werking op de HPA as zodat de bijnieren beschermt blijven.
Deze eigenschap stelt ons in staat om kalm te blijven onder stressvolle omstandigheden
zonder in te leveren op onze reactietijd. Rhodiola maakt ons dan ook niet suf of slaperig
maar juist klaar om de uitdaging aan te gaan. Dit is een typisch verschil tussen een
kalmeermiddel en een adaptogeen.

Mentale vermogens
Een van de meest opvallende effecten van Rhodiola is het drastisch verhogen van de
zuurstoftoevoer naar vitale organen. In de hersenen zorgt het hierdoor voor een verbetering
van de concentratie en het geheugen. Ook het aanleren van nieuwe vaardigheden en kennis
wordt hiermee versneld. De zenuwsterkende werking geeft een verhoogde weerstand tegen
geestelijke belastingen als tijdsdruk (deadlines), examens en problematische situaties.

Natuurlijk antidepressivum
Rhodiola maakt ons gevoeliger voor de neurotransmitters serotonine, noradrenaline,
acetylcholine en dopamine. Deze hormonen zijn in de hersenschors actief om onze mentale
toestand optimaal te houden. Zo is dopamine nodig voor moed, nieuwsgierigheid,
enthousiasme en daadkracht. Serotonine is echter verantwoordelijk voor tevredenheid, rust,
ontspanning en welbevinden. Acetylcholine geeft ons overzicht, denkvermogen en rust
wanneer een focus op de situatie vereist is. Wanneer deze hormonen te snel worden
afgebroken door stress kan een depressie of vervlakking het gevolg zijn.
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Rhodiola heeft een remmende werking op het enzym (Mono Amine Oxidase, ofwel MAO) die
deze hormonen voortijdig afbreekt. Tevens verbetert Rhodiola het transport van de
neurotransmitters en de receptoren (parkeerplaatsen) van de hersencellen, wat leidt tot een
snellere opname van de neurotransmitters. Rhodiola is een serieuze humeurverbeteraar die
tijdens zware tijden het best tot zijn recht komt.

Prestatieverhoger
De verhoogde werking van Rhodiola op de zuurstoftoevoer geeft gelegenheid tot hogere
fysieke prestaties. Daarnaast helpt Rhodiola de hersteltijd na een zware inspanning te
verkorten. Met name voor (kracht)sporters en nachtwerkers is Rhodiola een uitstekende
bondgenoot om continue de grenzen op te zoeken en te verleggen.

Immuunsysteem
Daarnaast is het kruid in staat om de vetverbranding te stimuleren en het immuunsysteem
te moduleren door de T- cellen en NK-cellen te verhogen. Dit geeft ongewenste celgroei
geen kans en verkleint daarmee de kans op tumorvorming. De adaptogene werking van
Rhodiola uit zich sterk in de weerstand tegen stressoren als koude en honger. Een
verkoudheid na een plotselinge temperatuurdaling is hiermee grotendeels verholpen.

Vruchtbaarheid en libido
Rhodiola heeft een positief effect op zowel de vruchtbaarheid als het libido (geslachtsdrift).
Zo verhoogt het kruid de aantal vruchtbare dagen bij de vrouw en werkt het
menstruatieverbeterend.
Bij mannen heeft Rhodiola een normaliserende werking op de prostaatvloeistof en voorkomt
een vroegtijdige zaadlozing.
Stress is een van de meest voorkomende oorzaken voor een verminderd libido. De
stressverlagende werking van de plant is daarom des te meer een reden om van de
libidoverhogende effecten te profiteren.
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Interacties met geneesmiddelen en kruiden
- Vermijd suppletie van Rhodiola tijdens zwangerschap. De effecten van de meeste kruiden
op de zwangerschap zijn onvoldoende onderzocht.
- Gebruik geen Rhodiola als u een manische (bipolaire) depressie heeft. Hierdoor kan er een
verstoring in de neurotransmitters optreden welke de toestand kunnen verergeren.
- Gebruik Rhodiola niet als u antidepressiva medicatie gebruikt. SSRI`s zoals fluoxetine,
fluvoxamine, paroxetine en sertraline remmen de heropname van serotonine. Deze
combinatie kan een teveel aan serotonine doen ontstaan, wat verschillende psychische
klachten kan veroorzaken.
- Rhodiola kan prima met magnesium gebruikt worden. Deze combinatie versterkt en
verdiept elkaar op vrijwel elk vlak.
- Rhodiola is perfect met andere adaptogene planten te combineren. Met name de
combinatie met Astragalus, Reishi, Ginseng of Ashwagandha is zeer effectief om het
energiepeil verder te verhogen en het immuunsysteem dieper te moduleren.
- Mogelijk heeft Rhodiola een interactie met betablokkers in verband met de kalmerende
werking op de bijnieren. Raadpleeg in dit geval een arts als u Rhodiola wilt gebruiken.
- Mogelijk heeft Rhodiola een remmende werking op de CYP3A4 enzym in de lever. Gebruik
om deze reden liever geen Rodiola als u de NSAID pijnstillers en/of paracetamol gebruikt.

Conclusie
We hoeven zeker geen vikingen, Tibetaanse monniken of cosmonauten te zijn om van de
weldadige en adaptogene werking van Rhodiola te genieten. Op welk vlak we ook
zelfexpressie wensen: de plant ondersteunt onze daden en gemoedstoestand voor een
leven vol avontuur en uitdaging.
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