
 
 

Nascholing: De rol van medicinale paddenstoelen binnen de 

reguliere en complementaire geneeswijzen. 
 

Doel 
Het gebruik van medicinale paddenstoelen behoort tot een van de oudste geneeswijzen. Al 

ruim 2000 jaar voor onze jaartelling was het gebruik van medicinale paddenstoelen ter 

voorkoming en genezing van aandoeningen bekend. Meest bekend is het gebruik van 

medicinale paddenstoelen binnen de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCM).  Maar ook 

de aboriginals in Australië en de oorspronkelijke inwoners van Noord- en Zuid Amerika 

kennen een zeer lange traditie in het gebruik van dit soort geneeskrachtige schimmels. 

 

Het gebruik van medicinale paddenstoelen is binnen de traditionele geneeswijzen in Azië 

nooit weggeweest. Sterker nog, een aantal van de meest gebruikte medicinale 

paddenstoelen zoals Reishi, het Elfenbankje en Mesima, vallen in een aantal Aziatische 

landen binnen de reguliere gezondheidszorg. 

 

Sinds de jaren ’60 – ’70 komt het gebruik van medicinale paddenstoelen in ‘het Westen’ 

langzaam maar zeker in beeld. Heden ten dagen krijgt de toepassing ervan een vaste plaats 

binnen de complementaire geneeswijzen en is er veel belangstelling vanuit de reguliere zorg. 

Het wordt de hoogste tijd dat deze kennis breder verspreid wordt en therapeuten de 

werking van medicinale paddenstoelen leren kennen en er optimaal mee leren werken. 

 

 

Inhoud 
Na deze nascholing kent de deelnemer 

 

• de algemene werking van medicinale paddenstoelen. 

• de algemene eigenschappen van medicinale paddenstoelen. 

• de werking en eigenschappen van : 

o Het Elfenbankje (Coriolus versicolor) 

o Reishi (Ganoderma lucidum)  

o Lion’s Mane (Hericium erinaceus) 

o Cordyceps (Cordyceps sinensis) 

• vormen van inname en dosering. 

• toepassing van medicinale paddenstoelen bij auto immuunaandoeningen. 

• toepassing van medicinale paddenstoelen bij Long-Covid. 

• toepassing van medicinale paddenstoelen bij Ziekte van Lyme. 



• algemene richtlijnen van toepassing bij kanker. 

• medicinale paddenstoelen en contra-indicatie. 

• medicinale paddenstoelen en interacties met reguliere medicijnen. 
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