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Het Ginseng Abuse Syndrome
De mysterieuze schaduwkant van Panax ginseng

Door: Willem Koert

Bij consumenten en bedrijven groeit de belangstelling voor energiedrankjes en energiepillen. In het kielzog 
van die trend neemt het gebruik van energiegevende kruiden als ginseng toe. Dientengevolge neemt ook het 
aantal mensen toe, dat te maken krijgt met de psychologische bijwerkingen van ginseng, te weten een com-
plex aan nervositeit, agitatie, stemmingswisselingen, verwarring en incidenteel zelfs manische episoden.

Ginseng is een interessant en nuttig product, vindt ook 
de Amerikaanse supplementexpert Ray Sahelian, schrijver 
en arts. Sahelian, die een voorstander is van het gebruik 
van supplementen in lage doseringen en onder begeleiding 
van een arts, benadrukt echter dat ook een natuurlijk pro-
duct als ginseng bijwerkingen kan veroorzaken. “Te hoge 
doseringen kunnen het lichaam overstimuleren en de hart-
slag opjagen”, vertelt hij. “Ze kunnen rusteloosheid, onrust, 
hoofdpijn en slapeloosheid veroorzaken.”

Dat kan vooral gebeuren bij de Aziatische ginseng, 
aldus Sahelian. Op zijn website, raysahelian.net, citeert hij 
uit een correspondentie met een 38-jarige cliënt die op aan-
raden van een Chinese natuurarts ginseng was gaan gebrui-
ken om vermoeidheid te bestrijden. “Ik gebruikte het gedu-
rende twee weken en voelde me beter. Ik had inderdaad 
meer energie.” Na twee weken kreeg Sahelians cliënt ech-
ter zodanig ernstige slaapproblemen dat ze drie dagen bijna 
geen oog dichtdeed. Ze liet de ginseng staan en was twee 
dagen later weer de oude. 

Wat Sahelian hierboven beschrijft heet officieel het Gin-
seng Abuse Syndrome. Hoewel artsen en andere gezond-
heidswerkers er steeds meer mee in aanraking komen, is 
het niet precies bekend hoe het syndroom ontstaat. Dit 
artikel vat samen wat bekend is over het syndroom. Strikt 

genomen is dat niet zoveel. Met een gebrek aan weten-
schappelijke belangstelling heeft dat weinig te maken, wel 
met de raadselachtige werking van ginseng. Ondanks de 
duizenden studies die wetenschappers naar ginseng hebben 
verricht, stelt de plant de moderne wetenschap nog steeds 
voor raadsels.

Adaptogenen
Het gebruik van Chinese of Koreaanse ginseng (weten-

schappelijke benaming: Panax ginseng) is niet van vandaag 
of gisteren. Historici vermoeden dat tweeduizend jaar 
voor het begin van de Christelijke jaartelling Aziatische 
genezers al ginsengextracten gebruikten. De Shennong 
Ben Cao Jing, een Chinese handleiding in de kruidenleer, 
die waarschijnlijk geschreven is in de periode van 300 jaar 
voor Christus tot 200 jaar na Christus, maakt al melding 
van de heilzame werking van ginseng. In dat boek, dat in 
het Nederlands ‘Het Medicijnkabinet van de Goddelijke 
Boer’ heet, staat onder meer dat Panax ginseng de levens-
duur verlengt. Twee millennia later, in 2009, toonden epi-
demiologen aan dat Panax ginseng dat inderdaad doet.1 
Chinese mannen die extracten van de wortels van Panax 
ginseng gebruiken, hebben een lagere sterftekans, blijkt uit 
dat onderzoek. Bij vrouwen is het effect minder duidelijk, 

maar bij hen lijkt ginseng de kans op sterfte door kanker 
te verminderen. 

Traditionele Chinese werken van latere origine maken 
melding van een indrukwekkende hoeveelheid aandoenin-
gen waarin Panax ginseng soelaas biedt. Ginseng zou vol-
gens die handboeken nuttig kunnen zijn bij kanker, dia-
betes, mentale verouderingsklachten, hart- en vaatziekten, 
seksuele problemen en algemene  vermoeidheidsklachten. 

Hoewel het bestaan van ginseng in deze contreien al 
bekend was, werd het in Europa en de Verenigde Staten 
pas populair in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dat is 
vooral te danken aan Russische onderzoekers als dr. Israel 
Brekham. Brekham en zijn collega’s bestudeerden sinds 
de jaren veertig een groep producten die zij ‘adaptogenen’ 
noemden. Daartoe rekenden zij, behalve Panax ginseng, 
ook de Siberische ginseng of Eleutherococcus senticosus, 
Rhodiola rosea, Schizandra chinensis en een keur aan andere 
natuurlijke preparaten die de vermoeidheid kunnen ver-
drijven, mentale prestaties kunnen verbeteren, stress kun-
nen remmen en kunnen beschermen tegen infectieziekten.2 

“Adaptogenen zijn medicijnen voor gezonde mensen”, 
zei Brekham in 1979 tijdens een lezing voor het Britse Chi-
chester College. “Adaptogenen zijn niet giftig. Ze stellen 
gezonde mensen in staat  op een hoger niveau dan nor-
maal te presteren, doordat ze het lichaam beter bestand 
maken tegen stress.” Het adaptogeenconcept paste niet in 
de westerse medische geneeskunde en dus kreeg het werk 
van Brekham weinig aandacht van artsen en gevestigde 
wetenschappers. Progressieve voedingswetenschappers, 
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farmacognosten, orthomoleculaire behandelaars, sport-
artsen en natuurgenezers stonden echter wèl open voor de 
Russische inzichten. Mede geïnspireerd door de Russische 
adaptogenenstudies gingen makers van supplementen en 
functionele voedingsmiddelen extracten van planten als 
Panax ginseng, Eleutherococcus senticosus en Rhodiola rosea  
gebruiken in producten. 

Energieproducten
In 2013, dertig jaar nadat Israel Brekham Groot-Brit-

tannië bezocht, zijn ‘energieproducten’ binnen de mondiale 
functionele voedingsmiddelenindustrie een groeiend seg-
ment. De omzet van energiedrankjes, de belangrijkste groep 
binnen het energiesegment, nam volgens marktverkenners 
in de Verenigde Staten tussen 2008 en 2012 toe met zestig 
procent. In Europese landen zijn de groeicijfers bescheide-
ner, maar ook in een land als België neemt de omzet van 
energiedrankjes jaarlijks met tien procent toe. 

In het kielzog van de energy-trend binnen het markt-
segment voor traditionele voedingsmiddelen groeit de 
vraag naar supplementen en voedingsmiddelen met Panax 
ginseng gestaag.3 Dat brengt met zich mee dat producten 
met Panax ginseng in toenemende mate binnen het bereik 
komen van consumenten die geen bijzondere kennis over 
de effecten en bijwerkingen van ginseng hebben. 

Het Ginseng Abuse Syndroom
In 1979 publiceerde de psychiater Ronald Siegel, destijds 

verbonden aan de Universiteit van California, in het prestigi-
euze medische tijdschrift JAMA een verkennende studie naar 
de psychologische bijwerkingen van ginseng.4 De aanleiding 
van Siegels onderzoek was zijn ontmoeting met enkele gin-
senggebruikers die leden aan nervositeit, slapeloosheid en 
bovendien ’s ochtends last hadden van diaree. Toen al was 
Panax ginseng populair in de Verenigde Staten, evenals de 
inheemse variant Panax quinquefolium, de Amerikaanse 

ginseng. Op basis van gegevens van verkopers schatte Sie-
gel het aantal gebruikers in de Verenigde Staten op enkele 
miljoenen, en dus vroeg hij zich af hoeveel van hen dezelfde 
symptomen hadden als de gebruikers in zijn praktijk.

Siegel zette een studie op waarvoor hij 133 gebruikers 
van Panax ginseng of Panax quinquefolium rekruteerde. 
Hij ontdekte dat bij 22 van hen (17 procent) de bloed-
druk was verhoogd. Een verhoging van de bloeddruk is 
een mogelijke bijwerking van ginsenggebruik, die prak-
tisch altijd weer verdwijnt als het gebruik stopt of de dosis 
vermindert. 

De psychologische bijwerkingen, waarnaar Siegel op 
zoek was, kwamen voor bij 14 ginsenggebruikers (11 pro-
cent). Zij klaagden over slapeloosheid, onrust, beven en 
nervositeit. Het ging daarbij uitsluitend om gebruikers 
van Panax ginseng, niet van Panax quinquefolium. Siegel 
noemde het geheel aan psychologische bijwerkingen het 
Ginseng Abuse Syndrome. Honderd procent zeker dat alle 
14 gevallen het gevolg waren van Panax ginseng was Sie-
gel echter niet, want de meesten van hen gebruikten ook 
cafeïne. Overdosering van cafeïne kan dezelfde bijwerkin-
gen veroorzaken als die Siegel toeschreef aan Panax ginseng.

Twee jaar na het verschijnen van Siegels artikel beves-
tigde Chen Keji, een gerenommeerde Chinese onderzoe-
ker en hoogleraar, het bestaan van het Ginseng Abuse Syn-
drome.5 In zijn kliniek, waar Keji de modern-westerse en 
traditioneel-Chinese geneeskunde met elkaar probeerde te 
integreren, vond Keji het syndroom bij een klein aantal gin-
senggebruikers terug. 

Manie
Het bestaan van het Ginseng Abuse Syndrome staat 

buiten kijf. Controversiëler is de vraag of ginsengproduc-
ten psychiatrische stoornissen als manische episodes in de 
hand kunnen werken. Daarvan is nu een half dozijn vast-
gelegd. In de meeste van die gevallen is sprake van een 

interactie met antidepressiva. Ginseng vertraagt de afbraak 
van een aantal antidepressiva, waardoor een combinatie 
van ginseng en antidepressiva in sommige gevallen kan lei-
den tot een overdosering. 

Er is echter ook een geval bekend waarin ginseng op 
zichzelf een manische episode in de hand lijkt te hebben 
gewerkt. Twaalf jaar geleden legde psychiater David Engel-
berg dit vast in een case-study, die hij publiceerde in de 
Journal of Clinical Psychopharmacology. Het betrof een 
man van 26 jaar die, twee maanden nadat hij dagelijks 750 
milligram ginsengextract was gaan gebruiken, moeilijk in 
slaap kon komen, zijn gedachten niet meer onder controle 
had, snel geïrriteerd raakte, snel sprak en het ene na het 
andere grootste initiatief aankondigde. Op aandringen van 
een vriend zocht hij contact met een arts, die opname wen-
selijk achtte. 

De artsen die de man behandelden konden aanvankelijk 
niet geloven dat een ginsengsupplement een manie konden 
veroorzaken. Zij lieten het supplement van de man door 
een laboratorium onderzoeken op de aanwezig van recre-
atieve drugs of stimulerende middelen. Het preparaat was 
echter volledig in orde. 

Na een verblijf van twee weken in een psychiatrisch cen-
trum ebden de manische symptomen weg. Acht maanden 
later bleek de man weer volkomen gezond te zijn. Engelberg 
gaat er dan ook van uit dat de ginsengsuppletie de manische 
episode van de man had veroorzaakt.

Verklaring
De traditionele Chinese geneeskunde heeft geen moeite 

met het verklaren van het Ginseng Abuse Syndrome. Deze 
geneeskunde gebruikt ginseng wanneer het lichaam over 
minder energie en bijzonder weinig ‘vuur’ beschikt door 
een geringe ying-yang-ratio. Als het lichaam echter wel over 
veel ‘vuur’ beschikt, zijn hoge doses ginseng niet geschikt. 
Onder die condities is het misschien zelfs beter helemaal 
geen ginseng te gebruiken. 
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De westerse wetenschap heeft meer moeite met het 
doorgronden van de werking van ginseng in het alge-
meen, en het ontstaan van de Ginseng Abuse Syndrome in 
het bijzonder. Toch maken onderzoekers vorderingen in 
het doorgronden van de werking van ginseng. Biochemici 
hebben inmiddels enkele tientallen steroïde-achtige ver-
bindingen in ginsengplanten gevonden, die ze ginsenosi-
des noemen en waarvan wetenschappers vermoeden dat 
zij de belangrijkste actieve stoffen in ginseng zijn. 

De hoeveelheid ginsenosides in ginseng varieert al 
naar gelang de soort, de conditie waaronder een plant 
groeit, het moment van oogsten en de behandeling die de 
plant na zijn oogst heeft ondergaan. 

In de Amerikaanse ginseng of Panax quinquefolium zit 
bijvoorbeeld verhoudingsgewijs veel ginsenoside-Rb1. Die 
verbinding heeft in dierstudies een ontspannende en testos-
teronremmende werking.7 In Chinese ginseng of Panax gin-
seng zit verhoudingsgewijs weer veel ginsenoside-Rg1. Die 
verbinding heeft in dierstudies een activerende en pseudo-
oestrogene werking.8 Ginsenoside-Rg1 verhoogt de gevoe-
ligheid voor insuline, stimuleert de nieuwvorming van 
bloedvaten9 en beschermt de spieren en het immuunsys-
teem tegen de nadelige gevolgen van fysieke inspanning.10 
De gevallen van hoge bloeddruk door ginsenggebruik, en 
de sporadische meldingen van vaginale bloedingen door 
ginseng,11 zijn mogelijk het gevolg van de pseudo-oestro-
gene werking van ginsenoside-Rg1. 

De hoeveelheid ginsenosides en onderlinge verhoudin-
gen bepalen waarschijnlijk de werking van een ginseng-
preparaat. Dat geldt ook voor hun effecten op het centraal 
zenuwstelsel. 

Recente overzichtsstudies noemen een keur aan moge-
lijke potentiële positieve effecten, die variëren van bescher-
ming van hersenen tegen de opbouw van plaques, stimule-
ring van de doorbloeding en de initiatie van de ontwikkeling 
van stamcellen tot hersencellen.12 

Acetylcholine
Eén van de mechanismen die bij de directe psychologi-

sche effecten van ginseng een rol kunnen spelen, is het sti-
muleren van de werking van de neurotransmitter acetylcho-
line in het centraal zenuwstelsel. Dat aspect van met name 
Panax ginseng-preparaten verklaart paradoxaal genoeg ook 
de positieve effecten van Panax ginseng op de cognitieve 
vermogens. Het stimulerende effect van Panax ginseng op 
de acetylcholine-pathways verklaart waarschijnlijk waarom 
volgens humaan onderzoek door ginseng suppletie het 
werkgeheugen toeneemt.13 Het verklaart waarschijnlijk ook 
waarom volgens andere studies, bekostigd door een produ-
cent van ginsengsupplementen, Panax ginseng de presta-
ties verbeteren tijdens tests waarbij mensen rekensommen 
moeten uitvoeren.14 Ginseng werkt ongeveer even goed als 
een ander beproefd middel dat mentale prestaties verbetert: 
glucose. 

Acetylcholine speelt een sleutelrol bij het vasthouden 
van informatie, gedurende een korte of lange tijd. Middelen 
die de werking van acetylcholine ondergraven, zoals sco-
polamine, en op die manier het vastleggen van informatie 
in het geheugen uitschakelen, werken in dierstudies niet of 
minder goed door toediening van Panax ginseng-extracten. 

Of en in hoeverre de beïnvloeding van de werking van 
acetylcholine of een ander neurologisch effect van Panax 
ginseng het Ginseng Abuse Syndrome kan verklaren is niet 
bekend. Wel ligt voor de hand dat we het mechanisme in 
die hoek moeten zoeken. Nervositeit, agitatie, slapeloos-
heid, stemmingswisselingen, depressie, verwarring en hal-
lucinaties zijn de klassieke bijwerkingen van middelen die 
inwerken op het centrale zenuwstelsel.11

Tot slot
Niet iedereen is vatbaar voor het Ginseng Abuse Syn-

drome. Ray Sahelian, de supplementenexpert die aan het 
begin van dit artikel ook al aan het woord kwam, is echter 

van mening dat ook mensen met een gevoeligheid voor het 
syndroom, ginseng zouden kunnen gebruiken. In beschei-
den doses, uiteraard, en niet continu. “Het beste is om gin-
seng in cycli te gebruiken”, zegt Sahelian. “Het inbouwen 
van perioden waarin iemand ginseng niet gebruikt, voor-
komt bijwerkingen. Ik adviseer mijn cliënten meestal om 
ginseng twee tot drie weken te gebruiken, en daarna één tot 
twee weken niet.”

Referenties 
1. Yi SW e.a. Association between ginseng intake and 

mortality: Kangwha cohort study. J Altern Complement 
Med. 2009 Aug;15(8):921-8.

2. Panossian A e.a. Evidence-based efficacy of adaptogens 
in fatigue, and molecular mechanisms related to their 
stress-protective activity. Curr Clin Pharmacol. 2009 
Sep;4(3):198-219.

3. Baeg IH e.a. The world ginseng market and the ginseng 
(Korea). J Ginseng Res. 2013 Mar;37(1):1-7.

4. Siegel RK. Ginseng abuse syndrome. Problems with the 
panacea. JAMA. 1979 Apr 13;241(15):1614-5.

5. Chen KJ. The effect and abuse syndrome of Ginseng. J 
Tradit Chin Med. 1981 Sep;1(1):69-72.

6. Engelberg D e.a. A case of ginseng-induced mania. J 
Clin Psychopharmacol. 2001 Oct;21(5):535-7.

7. Tsai SC. Stimulation of the secretion of luteinizing hor-
mone by ginsenoside-Rb1 in male rats. Chin J Physiol. 
2003 Mar 31;46(1):1-7.

8. Lau WS e.a. Mitogen-activated protein kinase (MAPK) 
pathway mediates the oestrogen-like activities of ginse-
noside Rg1 in human breast cancer (MCF-7) cells. Br J 
Pharmacol. 2009 Apr;156(7):1136-46.

9. Chen CF. Comparison of the pharmacological effects of 
Panax ginseng and Panax quinquefolium. Acta Pharma-
col Sin. 2008 Sep;29(9):1103-8.

10. Yu SH e.a. Oral Rg1 supplementation strengthens 
antioxidant defense system against exercise-induced 



eSup, tweede jaargang, nr. 7, juli 2013. Pagina 14

Het Ginseng Abuse Syndrome

oxidative stress in rat skeletal muscles. J Int Soc Sports 
Nutr. 2012 May 18;9(1):23.

11. Winslow LC e.a. Herbs as medicines. Arch Intern Med. 
1998 Nov 9;158(20):2192-9.

12. Kim HJ e.a. A comprehensive review of the therapeu-
tic and pharmacological effects of ginseng and ginsen-
osides in central nervous system. J Ginseng Res. 2013 
Mar;37(1):8-29.

13. Scholey A e.a. Effects of American ginseng (Panax 
quinquefolium) on neurocognitive function: an 
acute, randomised, double-blind, placebo-control-
led, crossover study. Psychopharmacology (Berl). 2010 
Oct;212(3):345-56

14. Reay JL e.a. Effects of Panax ginseng, consumed with 
and without glucose, on blood glucose levels and cog-
nitive performance during sustained ‘mentally deman-
ding’ tasks. J Psychopharmacol. 2006 Nov;20(6):771-81.




