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gezondheid

De doorzichtige gel wordt tegen-
woordig ook gebruikt als huidver-
zorging. Bij zonnebrand heeft de 

gel een verkoelend en hydraterend effect. 
Tevens wordt Aloë vera-gel gebruikt bij de 
verzorging van wonden. Van de gel is be-
kend dat het een verzachtende en helende 
werking heeft op de slijmvliezen van het 
maag-darmkanaal. De Aloë vera-gel vormt 
een beschermende laag op de darmwand, 
waardoor het weefsel tot rust komt en kan 
herstellen. 

Werkzame stoffen 
Voor de extractie worden de bladeren van 
de Aloë vera gebruikt en dan met name de 
doorzichtige gelatineuze gel in het blad. Sap 
bestaat voor meer dan 95% uit water en 5% 
is werkzame stof. Een andere vorm zijn de 
“whole leaf ”-extracten, waarbij het hele 
blad wordt vermalen, het water verwijderd 
evenals het laxerende anthrachinon; bar-
baloïne. Deze bittere stof kan negatieve bij-
werkingen hebben. De vezels worden ook 
verwijderd, zodat alleen de actieve ingredi-
enten overblijven. Aloë vera-gel is rijk aan Aloë vera
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vitaminen, mineralen, spoorelementen, 
aminozuren, plantensteroïden, polysaccha-
riden en enzymen [1]. 

“Whole leaf” versus gel 
Een waterextract van het hele blad van de 
Aloë vera heeft andere eigenschappen dan 
alleen de gel. De antioxidant-activiteit van 
een waterextract van het Aloë vera-blad 
zonder de gel is met de antioxidant-acti-
viteit van alleen de gel vergeleken. Hieruit 
blijkt dat het “whole leaf ”-extract fenolen, 
flavonoïden, ascorbinezuur, bèta-caroteen 
en alfa-tocoferol bevat en hierdoor een 
krachtige antioxidant-uitwerking heeft. 
Deze antioxidant-activiteit wordt niet ge-
vonden voor de Aloë vera-gel. Een “whole 
leaf ”-extract heeft dus een andere en bre-
dere werking dan de Aloë vera-gel [2]. 

Polysacchariden 
Tot de suikers in de gel van de Aloë vera 
behoren de langketenige suikers - de poly-
sacchariden - die het immuunsysteem sti-
muleren en de weerstand verhogen. Uit een 
studie gedaan bij ratten blijkt dat de inna-
me van Aloë vera-polysacchariden het im-
muunsysteem versterkt [3]. Aloë vera bevat 
vooral mannose-polysacchariden die een 
netwerk vormen. Namen voor deze poly-
sacchariden zijn acemannan, geacetyleerde 
polymannanen, polymannose en Aloë Mu-
cilaginous Polysaccharides (AMP).

Darmen 
De doorzichtige gel heeft een verzachtende 
en helende werking op de slijmvliezen van 
het maag-darmkanaal. De gel vormt een 
beschermende laag waardoor het weefsel 
tot rust komt en kan herstellen. Hierdoor 
kunnen nieuwe epitheelcellen gevormd 
worden. De langketenige polysacchariden 
kunnen zich hechten aan de intestinale mu-
cosa via mannose receptoren, waar ze en-
kele dagen lang een beschermende barrière 
functie vervullen. Mannose-6-phosphate is 
de meest voorkomende polysaccharide in 
Aloë vera. Voor een optimaal effect is het 
belangrijk dat het laxerende barbaloïne niet 
meer aanwezig is. Barbaloïne is een laxe-
rend antrachinon dat negatieve bijwerkin-
gen kan hebben. 

Pro- en prebiotica 
Acemannan (een mannose-keten) zorgt 
voor een toename van vriendelijke bacte-
riën – probiotica – en verbetert de vertering 

en absorptie van voedsel. Dit is vanwege 
het prebiotische effect. Een extract van het 
volledige blad van Aloë vera laat een verho-
ging zien van kortketenige vetzuren gepro-
duceerd door de intestinale microflora [4]: 
melkzuur (lactaat), azijnzuur (acetaat), 
proprionzuur (proprionaat) en boterzuur 
(butyraat). Boterzuur wordt gebruikt als 
voeding door de darmepitheelcellen. Epi-
theelcellen halen ongeveer 70% van hun 
energie uit boterzuur, terwijl andere cellen 
voornamelijk op glucose draaien. Productie 
van melkzuur houdt de darmflora gezond.    

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS):
Aloë vera wordt veel gebruikt door mensen 
met een prikkelbare darm. De ontstekings-
remmende werking kan de effectiviteit 
hierbij verklaren [5]. Bij sommige mensen 
met PDS, met vooral diarree gerelateerde 
klachten, kan Aloë vera na een maand een 
verbetering geven [6]. 

Candida 
Aloë vera bevat diverse bestanddelen met 
een antimicrobiële activiteit. Dit verklaart 
waarom Aloë vera vaak gebruikt wordt bij 
in- en uitwendige infecties. De polysac-
charide mannose aanwezig in Aloë vera sti-
muleert het immuunsysteem waardoor de 
groei van Candida albicans vermindert [7].

Colitis ulcerosa 
Aloë vera blijkt bij mensen met colitis signi-
ficant de activiteit van de ziekte te vermin-
deren [8]. De mensen namen 2 keer per dag 
100 ml Aloë vera-gel. 

Verbetering opname stoffen 
Aloë vera kan zorgen voor een betere op-
name van andere stoffen en werkt zo als een 
transportmechanisme voor nutriënten. In 
een studie uit 2005 bleek dat inname van 56 
ml Aloë vera-gel of een “whole leaf ”-extract 
van Aloë vera de opname van vitamine C en 
B12 verbeterde ten opzichte van de groep 
mensen die de twee vitaminen alleen met 
water innam [9]. 
In 2010 hebben onderzoekers in een arti-
kel in de Journal of Dietary Supplements 
dezelfde conclusie kunnen trekken; Aloë 
vera-gel en een “whole leaf ”-extract van 
Aloë vera verbeteren de opname van vita-
mine C en B12. De plasma oxygen radical 
absorbance capacity (ORAC) waarde nam 
ook toe. Dit is een maat voor de antioxi-
dantcapaciteit [10].  

HiStorie 
Aloë vera was bekend in de beschavingen van de Oude Grieken, Romeinen, Babyloniërs, 
Indiërs en Chinezen. Al duizenden jaren wordt de plant gebruikt vanwege haar weldadige 
werking. Alexander de Grote liet zijn leger grote hoeveelheden Aloë vera verzamelen en 
meedragen in potten om zijn gewonde soldaten te verzorgen toen hij het eiland Socotra 
in de Indische Oceaan veroverde. De Egyptenaren gebruikten Aloë vera niet alleen als 
medicijn maar ook als levenselixer. 

teelt en oogst 
Aloë vera Barbadensis Miller lijkt op een cactus, maar is lid van de leliefamilie. Omdat de 
plant in warme klimaten op zeer droge grond kan groeien, maar toch veel water op kan 
slaan, is een bijnaam van de plant “woestijnlelie”. Aloë vera groeit prima op een droge, 
ziltige, zanderige grond. De bodem moet voornamelijk basisch zijn en rijk aan mineralen. 
De plant kan prima overleven als hij bewaterd wordt met puur zeewater. Zo gebruikten 
de Essenen (een Joodse sekte) Dode Zeezout-extracten bij de teelt van hun Aloë vera. De 
meeste Aloë vera groeit in de woestijn en subtropische gebieden van Afrika, Amerika, Azië 
en Europa. De plant wordt geoogst door de bladeren af te snijden. Vervolgens wordt de 
inwendige gel (‘inner leaf’) tot product verwerkt. Er bestaan ook producten die van het 
hele Aloë vera-blad gemaakt worden, de zogenaamde “whole leaf”-extracten.

Een waterextract 
van het hele blad 
van de Aloë vera 
heeft andere 
eigenschappen 
dan alleen de gel.
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geen produceren. Collageen is het belang-
rijkste eiwit van de extracellulaire matrix en 
belangrijk voor het herstel van een wond. 
Aloë vera, aangebracht op zowel de huid 
als inwendig, liet een vergelijkbaar herstel 
zien van wondweefsel. Beide methoden zijn 
dus effectief [13]. De antibacteriële werking 
van Aloë vera komt de wondgenezing ten 
goede. 

Veiligheid 
Gezuiverde Aloë vera-gel, die vrij is van 
barbaloïne, is ook in hoge doseringen vei-
lig. Dit blijkt uit onderzoek bij muizen [14]. 
Aloë vera-gel en een “whole leaf ”-extract 
van Aloë vera kan de opname van genees-
middelen verhogen [15]. Het advies is om de 
gewenste dosering langzaam op te bouwen. 
Bijvoorbeeld de eerste week de laagst mo-
gelijke dosis nemen. Als dat goed gaat dan 
stapsgewijs verhogen. 

HuiD 
Zonnebrand 
Een bijnaam van de Aloë vera is “burn 
plant” (brandplant). Deze naam komt waar-
schijnlijk vanwege de inzet van Aloë vera bij 
zonnebrand. De polysacchariden kunnen 
beschermen tegen UV-A en UV-B stra-
len. De doorzichtige gel wordt gebruikt ter 
verzorging van de huid, maar staat vooral 
bekend om het verkoelende en hydrate-
rende effect na zonnebrand. Tegenwoordig 
bevatten vrijwel alle hydraterende crèmes 
Aloë vera als hoofdingrediënt. Bij eerste- en 
tweedegraads brandwonden kan Aloë vera 
het herstel bespoedigen. 

Psoriasis 
Een crème met een Aloë vera-extract (0,5%) 
liet een goed effect zien bij psoriasis patiën-
ten. 60 Mensen namen deel aan een studie. 
Ze kregen een tube met een gewone crème 
(placebo) of crème met een Aloë vera-ex-
tract (0,5%). Na zestien weken was 83,3% 
van de groep mensen, die het Aloë vera-
extract innamen, genezen, in de placebo 
groep was dit 6,6% [11]. In een andere studie 
werd het effect van behandeling met Aloë 
vera vergeleken met 0.1% triamcinolone 
acetonide (een synthetisch corticostero-
ide). Tachtig mensen met psoriasis kregen 
of Aloë vera op hun huid, of triamcinolone 
crème gedurende acht weken. Aloë vera 
blijkt effectiever te zijn dan triamcinolone 
in het verminderen van de klinische symp-
tomen van psoriasis [12]. 

Wondgenezing 
Aloë vera stimuleert fibroblasten, dit zijn 
bindweefselcellen die verantwoordelijk zijn 
voor wondgenezing en onder meer colla-
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Contra indicaties 
Een hoge dosis Aloë vera kan de bloedsuiker 
verlagen [16]. Mensen die bloedglucosever-
lagende middelen gebruiken dienen hier 
rekening mee te houden.  �
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