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allerlei kwalen, als reumatische klachten. Heermoes, Braam, Berk, Brandnetel, maar ook 
weer het Madeliefje zijn hier voorbeelden van. 
En zo zijn er nog enorm veel meer voorbeelden te noemen van klachten waarbij kruiden 
ingezet kunnen worden. 
 
Generaties lang wisten de mensen heel goed hoe ze de kruiden die om hun heen groeiden 
moesten gebruiken. Ze herkenden deze en wisten waarvoor en hoe ze deze moesten 
inzetten. Vaak is aan de kruiden al te herkennen, waarvoor dat ze nuttig zijn en groeit een 
bepaalde plant ook niet voor niets bij iemand in de omgeving.  
Gelukkig is deze oude kennis wel bewaard gebleven en wordt deze nu door een nieuwe 
generatie kruidengeneeskundigen weer toegepast en in een hedendaags jasje gestoken. 
 
 


