
PROPOLIS OF KITHARS



Het geheim van de natuur

Naaktzadigen (coniferen, den, Ginkgo,…)                                                        
Bedektzadigen (loofbomen): hebben bloemen en zaden

Evolutie van primitieve voortplantingsvormen bij de naaktzadigen 
naar bloemen met suikerrijke nectar, eiwitrijk pollen en propolis, 
met de bijen als motor of als profiteur…
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Bij ons is propolis meestal van het 
populierentype





135 tot 65 miljoen jaar
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Produceren en oogsten van propolis

plastic matten: meest zuivere vorm  5g/dm2
Tot 50g ruwe propolis per mat
er kan meerdere keren geoogst worden vanaf mei

nylongaas: > 50g ruwe propolis per gaasmat

afschrapen van kastonderdelen: ruwe propolis is 
vermengd met onzuiverheden 
(geplette bijen/krantenpapier/houtsplinters)



Ondanks de bekende medische eigenschappen van propolis 
zal dit nooit een medicament zijn wegens zijn wisselende 
samenstelling



Conclusion

Evidently, the approach based on typification according to the plant 
source gives good results in the field of propolisstandardization. 
There is still a lot of work to be done by researchers to achieve a reliable 
standardization of propolis types other than poplar type. This is 
especially important with respect to the reliability of the results 
obtained in studies on propolis biological activities. 
Working with standardized material will allow scientists to connect a 
particular chemical propolis type to a specific type of biological activity 

and formulate recommendations for mainstream practitioners. 

Elsevier: Journal of Ethnopharmacology

Chemische diversiteit van propolis en het probleem van de standaardisatie



Samenstelling van propolis:

propolis geoogst op propolismatten:
- ongeveer 40% bijenwas en 50% harsen, vooral Flavonoïden:       
geel, oranje en rood kleurende delen van bloemen en 
planten; 26 zijn beschreven in propolis van het berken-
populierentype.  Hebben uiterst waardevolle therapeutische 
eigenschappen  (pinobanksine, quercetine, acacetine, 
galangine,…) 
- 10% etherische oliën: aromatische stoffen , verschillend al 
naar gelang de waardplant, bij ons een dertigtal verschillende 
zoals benzoëzuur, sorbinezuur, coffeïnezuur, borneol, 
pineen,… allen hebben (beperkte) therapeutische 
eigenschappen (aromatherapie)
- sporenelementen
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PUB MED                                                                  58400000

PUB MED PROPOLIS                                                      75000

PUB MED PROPOLIS HONEY/APHTHOUS ULCERS/APHTHOUS 
STOMATITIS                                                                     24200

PUB MED PROPOLIS ULCUS VENTRICULI (maagzweer)      124

PUB MED PROPOLIS FLAVONOIDS                              26500
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Eigenschappen van propolis:

- antimicrobieel: bactericide/bacteriostatisch o.a. tegen Staphylococcus 

aureus (MRSA), Streptococcen (keelontsteking), Salmonella 
(paratyphus), Clostridium (voedselintoxicatie)
- antischimmel: luieruitslag, ringworm, spruw, vaginale infecties,..
- antiviraal: wratten, herpes (koortsblaar), aften!!, Papillomavirus, 
(eksteroog), 
- potentiërend effect op antibiotica, mag samen met!
- verdovend: abces/ontstoken tandvlees
- flavonoïden zijn sterke anti-oxidantia tegen vrije radicalen:  
sleutelwoord bij kankerpreventie, fyto-oestrogeen, (anticancerogeen) 
en antagonist tegen agonistisch xeno-oestrogeen ( PCB, dioxine, 
pesticiden, weekmakers, brandvertragers, DES-hormoon, dus een 
belangrijke preventieve functie!!!!!!!!)
- verbeterde immuunfunctie
- tumorremmend: cafeïnezuur (Am Bee Journal 134/6)



Contra-indicaties

allergische reacties: 0.5% (?) van de bevolking

Contaminanten via de lucht: zware metalen, roet  uit de 
lucht 
cfr onderzoek van Prof Michel Asperges

schromelijk overdrijven (>> 100 mg/dag)

vetoplosbare bestrijdingsmiddelen tegen varroa lossen op in 
propolis





Wat zijn flavonoïden?

Het zijn zogenaamde polyfenolen in plantaardige 
voedingsmiddelen groenten en fruit. Ze bepalen de grote variatie 
in kleuren van geel (flavus) tot oranje, rood, paars…
Er zijn reeds duizenden (7000) flavonoïden onderzocht en 
beschreven.
Ze worden onderverdeeld in subgroepen.
50 tot 90% gaan verloren bij de voedselverwerking (koken/wit 
van citrus/schillen/verwijderen van de buitenste groene 
plantendelen zoals bij sla, savooi,…).
In de voeding worden er dagelijks enkele honderden mg gebruikt.
Gemiddelde Belg gebruikt slechts enkele mg.
Ui, rode druif en dus rode wijn en thee zijn er rijk aan.   



IN VINO VERITAS: RESVERATROL
De waarheid zit in wijn



Humulon ook Hopeine is de 
bitterstof van hop

Een fyto-oestrogeen 
groep van de isoflavonen

Een twaalftal hoppige bieren volstaan voor de 
dagelijkse behoefte aan antioxidantia.
Mannen weten waarom



In welke voedingsmiddelen komen flavonoïden en 
bioactieve stoffen voor?

Lavonen: kruiden
Isoflavonen: soja, peulvruchten

Flavonolen: uien, thee, appelen, rode wijn, broccoli, 
boerenkool

Catechinen: thee, rode wijn en fruit
Anthocyanen: bessen(sap), rode wijn, blauwe druiven

Carotenen: geelgroene groenten, wortelen, tomaten, 
sinaasappelen 

Glucosinolaten: spruitjes, koolsoorten, broccoli
Organosulfiden: knoflook





Synergetische eigenschappen met vitamine C
Een bekend aspect van flavonoïden is dat ze synergetisch werken 
met vitamine C. Synergetisch betekent elkaar versterkend. De 
werking van zowel vitamine C als flavonoïden wordt sterker als ze 
samen geconsumeerd worden. Hierdoor ontstaat een 
ontstekingsremmende werking en kunnen ze samen virussen en 
bacteriën bestrijden.

Geen bijwerkingen
Flavonoïden hebben geen bekende bijwerkingen. Normaal kun je 
stoffen niet teveel innemen maar van flavonoïden is dit niet 
bekend. De wetenschappers zijn er niet in geslaagd 
bioflavonoïden te synthetiseren en dat betekent dat flavonoïden 
alleen door het eten van groente en fruit in het lichaam kunnen 
komen. Er zijn geen bijwerkingen bekend waarop zwangere 
vrouwen moeten letten.

http://www.infonu.nl/artikel/24613.html


Brassicasoorten zoals broccoli worden geassocieerd met dalend risico op kanker 
(colon, rectum)
Fyto-oestrogenen: Westerse voeding < 1 mg/dag – Aziaten 50-100 mg/dag  











Vrouwen: iso-prevalon



Honey, propolis, and royal jelly are food products obtained
from bees. All of them are important not only for their nutritional
properties but also for their functional and biological properties.
Antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, antiviral, and
anti-ulcerous activities and also the capacity for the inhibition of
enzymatic browning are some of these important properties. These
activities are mainly attributed to the phenolic compounds such as
flavonoids.Due to the large number of beneficial effects that honey,
propolis, and royal jelly presented on the body, these products
could be considered as potential ingredients for different foods. In
any case, some precautions must be taken for their use in foods to
avoid some problems in persons who suffer from allergy by beerelated
allergens.

Journal of Food Science  9/2008 vol 73



Propolis of Tamiflu?











SPECIFIEKE TOEPASSINGEN VAN FLAVONOÏDEN

Flavonoïden preventief: rijk gevarieerde voeding met groenten, fruit, 
granen, kruiden en noten; isoflavonen (soja) tot 100mg/dag 

Curatief: grote hoeveelheden flavonoïden in propolis  

gesmolten: tegen eksteroog
gekauwd tegen tandpijn, tandabces
opgewarmd in verdampingsapparaat voor ontsmetten van ruimten,
problemen met hoest, verkoudheid, griep, …

tinctuur: mondspray, aften, wratten, na het weghalen van teken, brandend maagzuur,  
stinkende adem,… en innemen tegen maagzweer, psoriasis, griep, zona,… verwerkt in 
honing (kinderen),…

zuiver: gemalen en inhaleren tegen sinusitis
crème: acné, koortsblaar, kloven, droge huid, psoriasis, gordelroos, wonden 

veeartsenij: blauwtong bij schapen, griep bij paarden                      





Propolisverdamper PROPOLAIR : 85 °C
Astma, griep, verkoudheid, bronchitis, migraine



Propolisverdamper op sigarettenaansteker



PROPOLISTINCTUUR

Ruwe propolis overgieten met drinkalcohol=ethanol (Fr apotheek <10 
euro/l)

Alcoholextractie

Superkritische extractie (met CO2): superkritisch CO2 is het 
oplosmiddel bij 250 bar en -45 °C (ECOTREASURES)





Maken van propoliszalf crème???

zalf op basis van lanoline
Lanoline en was smelten au bain marie
Ricinusolie of olijfolie of amandelolie toevoegen
Tinctuur van propolis toevoegen en roeren
Eventueel etherische olie zoals lavendelolie net voor het stollen
650 gram lanoline/50 gram was/ 250 ml ricinusolie/ 200 ml tinctuur/ 

5 ml lavendelolie

Vette zalf op basis van olijfolie
Olijfolie opwarmen au bain marie en bijenwas inbrokkelen
Opwarmen tot 70-80°C om de was te smelten
Tijdens afkoelen propolistinctuur toevoegen en roeren om de alcohol te 
laten verdampen
Net voor het stollen wat aroma toevoegen en overgieten in potjes
800 gram olijfolie/200-300 gram bijenwas/250 ml tinctuur/lavendelolie



Een zalf is een smeersel op basis van vet, 
een crème is een smeersel op waterbasis.  



Droge crème

500 gram Beeler of Lanette = niet-vette drager
50 à 100 ml tinctuur

Koud inroeren/lavendelolie
Nivea-crème of uierzalf kan Beeler vervangen

Halfvette zalf of crème

Droge crème en vette zalf mengen in verhouding naar eigen 
voorkeur (50/50 bijv.) 





VERZORGINGSZALF
De eigenschappen van goudsbloem (ontstekingen, schimmelwerend ), basilicum 
(doorbloeding, huidmassage), rozenbloemen (ontspannend), kaasjeskruid 
(schaafwonden, droge huid), Sint-Janskruid (zonnebrand) kunnen aangewend worden 
in een was-propoliszalf

Zelfde bereidingswijze, maar de planten of bloemen worden als maceraat
toegevoegd : macereren is de koude extractie in olie (of water)

ZONNEBRANDOLIE  ZONNEBRANDZALF!!!!
Sint-Janskruidbloemen net voor het ontluiken in de buurt van 21 juni plukken (rode 
olie verschijnt bij knijpen tussen de vingers); met amandelolie overgieten, 3-4 weken 
in volle zon en zeven. Olie puur of nog beter in zalf verwerken met was en propolis.

GOUDSBLOEMOLIE  GOUDSBLOEMZALF
Goudsbloemen plukken bij verwelken, drogen, overgieten met olijfolie en 1-2 weken 
macereren bij kamertemperatuur, filtreren en verwerken tot zalf met bijenwas en 
propolistinctuur



Sint-Janskruid



Goudsbloem



Bio houtbescherming

BIO-FAX: blankhout, natuur “pine”, bleke boenwas met ontzegelwas, 
donkere boenwas voor antiekmeubilair, “smeren” van lades, 
kastonderdelen, houten speelgoed, beuken tappen van het raderwerk 
van molenwieken 

Bijenwas laten weken in lauwe terpentijn; hoe meer terpentijn hoe 
vloeibaarder
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