
In dit interview geeft dr. Bernd Seilheimer (Heel GmbH, Baden-Baden) 
meer uitleg over het concept van inflammatieresolutie en de impact 
van Traumeel® op dat proces.
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INFLAMMATIERESOLUTIE ALS EEN ACTIEF 
PROCES: EEN PARADIGMAVERSCHUIVING
Een concept dat al tientallen jaren wordt gehanteerd, is ver‑
anderd. In de eerste eeuw heeft Aulus Cornelius Celsus ons 
al een beschrijving gegeven van de cardinale symptomen 
van ontsteking, namelijk warmte, roodheid, zwelling en pijn. 
In de tweede helft van de 19e eeuw heeft Rudolph Virchow 
daar functieverlies aan toegevoegd. Sinds Celsus zien we een 
ontsteking nagenoeg enkel in termen van inductie van ont‑
steking, bv. door een infectie of weefselschade. Er is echter 
weinig aandacht besteed aan de resolutie van de ontsteking. 
We gingen er gewoon van uit dat de ontsteking vermindert als 
gevolg van een passief proces, veroorzaakt door het verdwij‑
nen van de stoffen die de ontsteking induceren.

Ondertussen hebben we cytokines en chemokines geïdenti‑ 
ficeerd en maken we een onderscheid tussen pro‑ en anti‑ 
inflammatoire mediatoren naargelang de rol die ze spelen bij 
de pathogenese van ontsteking. Dat concept is in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw veranderd onder invloed van het 
team van prof. Charles Serhan van Harvard. Hij heeft het 
duidelijk gemaakt dat een actieve ontsteking een actief en 
gecoördineerd programma voor resolutie van de ontsteking 
omvat dat ‘inflammatieresolutie’ wordt genoemd (1).

NOODZAAK VAN EEN ANDERE  
THERAPEUTISCHE AANPAK
Veel nieuwe behandelingen beogen nog altijd het blokke‑
ren van de ontsteking. Die behandelingen zijn doeltreffend, 
maar ze kunnen de fysiologische respons van het immuun‑
systeem verzwakken en infecties in de hand werken. Vaak 
wordt dan ook een langdurige behandeling met deze genees‑ 
middelen voorgeschreven, aangezien er geen direct effect is 
op het falende resolutieproces (2).

De laatste vier jaar is de belangstelling voor onderzoek naar 
inflammatieresolutie sterk toegenomen. In Europa wordt 
meer geld voor onderzoek uitgegeven en de databases wor‑
den almaar groter. Mediatoren van inflammatieresolutie 
komen in nagenoeg alle menselijke weefsels voor, van tra‑
nen en bloed tot urine. Dat benadrukt hun belang. De klas‑
sieke ontstekingsremmers, die de prostaglandinesynthese 
remmen, bemoeilijken echter de inflammatieresolutie aan‑
gezien die prostaglandines daar een cruciale rol in spelen.

Als een acute ontsteking niet correct wordt aangepakt, zal 
het ontstekingsproces weken en maanden aanhouden, chro‑
nisch worden en soms irreversibele remodellering en ver‑
lies van functie van het weefsel veroorzaken. Veel van de 
chronische aandoeningen waarmee we vandaag gecon‑
fronteerd worden, zijn eigenlijk te wijten aan persisterende 
ontstekingsprocessen.

ONS RESEARCHMODEL
Deze studie werd uitgevoerd met een model van wondhe‑
ling, omdat dit een zeer complex proces is dat gekenmerkt 
wordt door ontsteking, vermenigvuldiging van cellen, weef‑
selremodellering en ‑regeneratie (3). In deze studie hebben 
we omics‑technologie gebruikt, waardoor we niet minder 
dan 3,9 miljard gegevenspunten hebben verkregen bij ana‑
lyse van het volledige transcriptoom. We beschouwen dat 
onderzoek dan ook als een ‘big data’‑project. Bij statisti‑
sche analyse hebben we de belangrijkste genontologieën 
(GO’s) geïdentificeerd, families van genen die actief zijn in 
moleculaire paden die meespelen tijdens de verschillende 
fasen van de wondheling. De laatste tientallen jaren hebben 
we meerdere paden ontdekt die meespelen bij de wondhe‑
ling. Die paden hebben we in onze studie kunnen bevesti‑
gen. Als we de moleculaire biologie van het helingsproces 
analyseren, vooral als de wonde niet volledig heelt, zien we 
vaak een ontregeld netwerk, wat we ook terugvinden bij  
chronische aandoeningen. 

DE IMPACT VAN TRAUMEEL® OP 
HET TRANSCRIPTOOM TIJDENS WONDHELING 
EN OP INFLAMMATIERESOLUTIE
In onze studie hebben we vastgesteld dat Traumeel®, een 
geneesmiddel bestaande uit 14 componenten die inwerken 
op meerdere doelwitten, een biologisch significant effect 
heeft op meerdere GO’s in vergelijking met een controle 
(vehikel), zoals GO’s voor de respons op een verwonding, 
de respons op cytokines en spier‑/wondcontractie (3). We 
hebben ook gegevens over de invloed van Traumeel® op de 
expressie van genen die coderen voor cytokines bij wond‑
heling. We hebben in het bijzonder een significant effect 
vastgesteld op de IL1-β-precursor, IL-18RAP en IL-36 (3). 
Op het congres van de New York Academy of Sciences in 
juni 2018 hebben we aangekondigd dat Traumeel® ook 
heilzame effecten heeft op de resolutie van de ontsteking, 
vooral op een nieuwe klasse van moleculen, resolvines, 
lipoxines en protectines genoemd (4). Die zogenaamde 
Specialised Pro-resolving lipid Mediators (SPM) activeren 
krachtige ontstekingsremmende en nieuwe ontstekings‑ 
genezende mechanismen en verhogen de klaring van 
microben (5).

In dit model van door zymosan opgewekte peritonitis heb‑
ben we ook kunnen aantonen dat Traumeel® de reso‑
lutie‑index met zes uur verkortte in vergelijking met de 
controle (vehikel), wat vrij indrukwekkend is (4). Het effect 
van Traumeel® op inflammatieresolutie verschilt van dat 
van klassieke NSAID’s, die het metaboloom van lipiden‑
mediatoren beïnvloeden via blokkering van verschillende 
COX‑enzymen, wat echter invloed kan hebben op inflam‑
matieresolutie (6). Diclofenac blokkeert de productie van 



prostaglandines, die een belangrijke rol spelen bij het pro‑
ces van inflammatieresolutie. Blokkering van prostaglandi‑
nes heeft een nadelig effect op de volledige genezing van 
de ontsteking. Tijdens de fase na resolutie verlagen pros‑
taglandines bovendien het aantal geheugen‑T‑ en ‑B‑cellen, 
wat essentieel is om auto‑immuunziekten te voorko‑
men. Toediening van Traumeel® bij een verwonding van de 
huid heeft ook heel andere effecten op de SPM-weg dan  
diclofenac: het stimuleert essentiële regulatoren van de 
SPM-synthese (7).

IMPLICATIES VOOR WONDHELING 
Na een verwonding, als de macrofagen alle celafval hebben 
verwijderd en de wondzone klaar is voor herbevolking en 
herstel, helpt Traumeel® het herstelproces voor te bereiden 
door de beweeglijkheid en de differentiatie van de cellen 
te verhogen. Deze conclusies, die gebaseerd zijn op onze 
bio‑informatica‑analyses, liggen in de lijn van klinische 
proeven waarbij Traumeel® wordt gebruikt bij de behan‑
deling van verwondingen en ontsteking van de spieren en 
het skelet (8, 9).
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Klassieke ontstekingsremmende geneesmiddelen 
onderdrukken de inductie van inflammatie, maar 
dat veroorzaakt bijwerkingen en noopt tot chronisch 
gebruik. Ze hebben geen direct effect op het aangetaste 
resolutieproces, een actief proces dat essentieel is voor 
de genezing van de ontstekingsrespons. Het is bewezen 
dat Traumeel® een heilzaam effect heeft op allerhande 
aspecten van inflammatieresolutie, bv. door de rol van 
prostaglandines die belangrijk zijn in dat proces te 
respecteren, door de SPM-synthese te stimuleren en door 
invloed uit te oefenen op de expressie van de genen die 
coderen voor relevante cytokines, wat de wondheling en 
het weefselherstel kan bevorderen.



NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TRAUMEEL; Tablet-
ten  KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMEN-
STELLING 1 tablet van 301,5 mg bevat: Arnica montana 
radix D2, Calendula officinalis D2, Hamamelis virginiana D2, 
Millefolium D3 àà 15 mg; Belladonna D4 75 mg; Aconitum 
napellus D3, Mercurius solubilis D8, Hepar sulphur D8 àà 30 
mg; Chamomilla D3, Symphytum officinale D8 àà 24 mg; Bel-
lis perennis D2, Echinacea D2, Echinacea purpurea D2 àà 6 
mg; Hypericum perforatum D2  3 mg. Hulpstoffen: Lactosum 
monohydricum, Magnesii stearas.  FARMACEUTISCHE 
VORM Tablet-
ten  KLINISCHE 
G E G E V E N S 
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meel is een ho-
m e o p a t h i s c h 
geneesmidde l 
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len traditioneel 
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het bewegings-
apparaat, met 
inbegrip van de 
ondersteunende 
behandeling van 
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trauma’s, milde 
pijn en ontste-
king van spieren 
en gewrichten.  
Dosering: Vol-
wassenen en 
adolescenten 12-
18 jaar: 3x daags 
1 tablet inne-
men. Bij acute 
klachten, om het 
½ uur tot 1 uur 
1 tablet, daarna 
overgaan naar 
de gebruikelijke 
dosering (max. 
12 tabl./dag). 
Kinderen 6-11 
jaar: 2x daags 1 
tablet innemen. 
Bij acute klach-
ten, om het uur 
tot 2 uur 1 tablet, 
daarna overgaan 
naar de gebrui-
kelijke dosering (max. 8 tabl./dag). Kinderen 2-5 jaar: 1-2x 
daags 1 tablet toedienen. Bij acute klachten, om het uur tot 
2 uur 1 tablet, daarna overgaan naar de gebruikelijke dose-
ring (max. 6 tabl./dag). Kinderen jonger dan 2 jaar: 1x daags 
1 tablet toedienen. Bij acute klachten, om het uur tot 2 uur 
1 tablet, daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering 
(max. 4 tabl./dag). Indien de symptomen tijdens het gebruik 
van dit geneesmiddel langer dan een week aanhouden, 
dient een arts te worden geraadpleegd. Toedieningswij-
ze: Het wordt aanbevolen de tabletten in de mond te hou-
den tot ze zacht worden, voor ze in te slikken. De tabletten 
moeten niet volledig opgelost zijn, maar eerder uit mekaar 
beginnen vallen en kunnen dan ingeslikt worden, indien ge-

wenst met wat water. Voor kinde-
ren kunnen de tabletten eventueel 
geplet worden, toegevoegd wor-
den aan een kleine hoeveelheid 
water en dan toegediend. Contra-indicaties: Overgevoe-
ligheid voor een van de werkzame bestanddelen of hulpstof-
fen. Overgevoeligheid voor planten van de Composieten-
familie (Asteraceae). Bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik: Patiënten met zeldzame erfelijke 
aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedefi-

ciëntie of gluco-
s e - g a l a c t o s e 
malabsorpt ie , 
dienen dit ge-
neesmiddel niet 
te gebruiken. In-
dien de sympto-
men aanhouden 
of verergeren 
dient een arts te 
worden geraad-
pleegd. Bijwer-
kingen: Allergi-
sche huidreacties 
(overgevoelig-
heid). De fre-
quentie van 
deze bijwer-
kingen is niet 
bekend.  HOU-
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Reguleert de ontsteking4,5

Bevordert het weefselherstel5,6

Beschikbaar in tabletten, crème, gel, ampullen en druppels.

Bewezen doeltreffend bij letsels en
ontstekingen van het bewegingsapparaat1,2,3
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