
Lions Mane Mushroom: 
voordelen en toepassingen van 
deze krachtige Nootropic 

 
Lion's mane (Hericium erinaceus) is een vreemd gevormde exotische paddenstoel , 
die lijkt op een bosje grof, witachtig haar; Star Trek-fans worden misschien sterk 
herinnerd aan een tribble. De soort is eetbaar en vormt in sommige recepten een 
goede vervanging voor kreeft, krab of bepaalde soorten vis (de textuur is helemaal 
niet harig). Er zijn ook een aantal vermoedelijke medicinale toepassingen. 
De schimmel is gemakkelijk te kweken en wordt vaak verkocht als pom-pom of witte 
pom-pom. Andere veel voorkomende namen zijn de egelpaddenstoel (niet te 
verwarren met Hydnum repandum en verschillende andere namen die ook egel 
worden genoemd), baardtand, saterbaard en apenkop. De paddenstoel groeit in het 
wild in Noord-Amerika en Eurazië. 

Identificatie en beschrijving van Lion's 
Mane Paddestoel 

https://healing-mushrooms.net/exotic-mushrooms
https://healing-mushrooms.net/archives/hydnum-repandum.html


Vorm: Heeft geen duidelijke dop. Het vruchtlichaam bestaat uit een onregelmatige 
klomp ter grootte van een aardappel die helemaal bedekt is met wat lijkt op dicht 
haar of zachte stekels. Aanvankelijk wit, maar vergeling met de leeftijd (na drogen 
wordt het bruin). Het vruchtvlees is wit en verandert niet van kleur bij het snijden. 
Geur: vaag visachtig 
Smaak: Licht visachtig 
Sporen: Rondachtig 
Sporenkleur: Wit 
Eetbaarheid: Eetbaar 
Habitat: Groeit uit de wonden van levend of dood hardhout, vooral eiken. 
De manen van volwassen leeuwen zien er opvallend uit, maar onrijpe vruchtlichamen 
kunnen sterk lijken op de onrijpe vruchtlichamen van andere 
paddenstoelen [i] . Lion's manen hebben zeer lange stekels en vertakken zich niet 
(hoewel er soms twee vruchtlichamen uit dezelfde wond kunnen komen), terwijl alle 
soortgelijke schimmels korte stekels en een vertakt vruchtlichaam hebben. Helaas 
kunnen de manen van jonge leeuwen korte stekels hebben en zijn de jonge 
vruchtlichamen van andere schimmels mogelijk niet vertakt. Dat gezegd hebbende, 
de verschillende soorten lijken op elkaar (allemaal Hericium- soorten) lijken allemaal 
eetbaar [ii] , dus het is onwaarschijnlijk dat een fout een verzamelaar ziek maakt. 
In koelere klimaten fruit de schimmel in de late zomer tot vroege herfst, maar in 
warmere gebieden kan hij in de winter vrucht dragen. 

Voordelen van Lion's Mane Paddestoel 
De voordelen van leeuwenmanen beginnen met het gebruik ervan als voedsel. Het is 
niet alleen heerlijk, maar (zoals de meeste paddenstoelen) bevat het weinig calorieën 
en geen vet; het eiwitgehalte is verhoudingsgewijs hoog, maar het is moeilijk om 
voldoende paddenstoelen te eten om een belangrijke eiwitbron te zijn [iii] . Het is 
geen geweldige bron van micronutriënten, maar bevat wel wat natrium, kalium en 
ijzer. 
Herbalisten bevelen leeuwenmanen en zijn extracten aan voor verschillende 
neurologische problemen, van dementie tot angst, evenals gastro-intestinale 
problemen, en om de genezing van wonden te verbeteren; de effectiviteit van deze 
behandelingen is nog niet bevestigd [iv] . 
Toch is er substantieel bewijs dat het medicinale potentieel suggereert van 
verschillende stoffen die door deze soort worden geproduceerd. 
Neurogezondheid 
Lion's Mane wordt algemeen beschouwd als een effectieve behandeling voor een 
breed scala aan neurale problemen. En inderdaad, één onderzoek toonde aan dat 
het eten van leeuwenmanen de symptomen van milde cognitieve stoornissen 
verminderde - er zijn echter enkele interessante complicaties [v] . 
Het vruchtlichaam van de leeuwenmanen bevat een groep stoffen die hericenonen 
worden genoemd, dus het lijkt erop dat een of meer hericenonen verantwoordelijk 
zijn voor het effect, maar in in-vitrotests zijn hericenonen niet gunstig voor het 
neurale weefsel. Lion's Mane produceert ook een tweede groep stoffen, de 
erinacines, waarvan er verschillende in vitro gunstig zijn voor neuraal weefsel . Eén 
erinacine verbetert bijvoorbeeld de synthese van zenuwgroeifactor (NGF), een stof 
die betrokken is bij de groei en het onderhoud van zenuwen. 
In in vitro- onderzoeken hebben verschillende erinacines veelbelovend getoond voor 
de behandeling of preventie van bepaalde vormen van dementie, depressie, 
neuropathische pijn, gehoorverlies geassocieerd met veroudering (wat een vroeg 
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teken van sommige vormen van dementie kan zijn) en schade die verband houdt met 
beroertes. Erinacines zijn tot nu toe ook niet-toxisch en veilig in gebruik gebleken. 
Erinacines worden echter niet gevonden in het vruchtlichaam van de schimmel, 
alleen in het mycelium, wat betekent dat het nog steeds onduidelijk is hoe - of zelfs of 
- het eten van de paddenstoel neurale problemen zou kunnen behandelen. Het is 
mogelijk om mycelium te eten, maar het vereist verwerking om het van het substraat 
te verwijderen, en de hoeveelheden in het mycelium zijn variabel en over het 
algemeen erg klein. Erger nog, ondanks enkele veelbelovende studies bij ratten, is 
het niet duidelijk hoe en zelfs of erinacines de bloed-hersenbarrière kunnen 
passeren. Wat de toekomst van lion's mane in de neurale geneeskunde is, is nog 
niet duidelijk, maar er zijn veel gebruikersaccounts die erbij zweren 
voor nootropische effecten , voornamelijk verbetering van focus en cognitie. 
Anti-diabetische activiteit 
In afzonderlijke onderzoeken hebben verschillende extracten van lion's mane-
paddenstoel met succes bepaalde aspecten van diabetes in diermodellen 
behandeld [vi] . Voordelen waren onder meer het verlagen van de 
bloedsuikerspiegel, het helpen verminderen van lichaamsvet, het verminderen van 
ontstekingen (die weefselbeschadiging kunnen veroorzaken) en het verminderen van 
diabetische zenuwpijn. Er zijn echter weinig of geen studies bij mensen geweest en 
weinig of geen studies over eventuele antidiabetische voordelen van het eten van de 
paddenstoel als voedsel. 
Gastro-intestinaal 
Lion's Mane wordt van oudsher gebruikt om een verscheidenheid aan gastro-
intestinale klachten te behandelen. In één onderzoek beschermde een extract van de 
schimmel met succes de magen van ratten die experimenteel maagzweren hadden 
gekregen [vii] . Een eiwit geïsoleerd uit leeuwenmanen, HEP3, werd getest tegen 
verschillende experimenteel geïnduceerde ziekten bij muizen en ratten en 
behandelde het prikkelbaredarmsyndroom effectief, en werkte ook als een effectief 
immunotherapiemiddel door de darmflora te veranderen [viii] . 
Anti-kanker 
Een studie [ix] vond dat twee verschillende soorten leeuwenmanenextract het 
vermogen van darmkanker bij muizen om uitzaaiingen te verminderen. De studie 
merkte echter op dat niet alle extractiemethoden resulteerden in effectieve 
extracten. Een in-vitro- onderzoek testte verschillende extracten van leeuwenmanen 
tegen cellijnen van verschillende menselijke kankers met bemoedigende resultaten 
en stelde ook vast dat de extracten niet giftig waren voor levercellen van 
muizen [x] . Er zijn ook andere onderzoeken gedaan naar leeuwenmanen als bron 
van geneesmiddelen tegen kanker, maar weinig of geen klinische onderzoeken bij 
mensen en weinig of geen onderzoeken naar enig antikankereffect door simpelweg 
de paddenstoel te eten. 

Lion's Mane Paddestoel Dosering 
Aangezien leeuwenmanen een eetbare paddenstoel is, kan deze over het algemeen 
vrij worden gegeten. Of er een minimale dosis nodig is om medicinale voordelen te 
verkrijgen, is niet duidelijk. Extracten en andere producten van de paddenstoel zijn te 
koop, maar zijn niet klinisch getest op effectiviteit als medicijn, dus er is geen 
duidelijke informatie over wat veilige en effectieve doses zouden kunnen 
zijn. Degenen die de paddenstoel medicinaal gebruiken, moeten de begeleiding 
volgen van ervaren, gekwalificeerde beoefenaars die hun eigen oordeel kunnen 
gebruiken 
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Lion's Mane paddestoel bijwerkingen en 
toxiciteit 
Lion's mane wordt traditioneel beschouwd als een eetbare paddenstoel en kan over 
het algemeen als veilig worden beschouwd, maar slechte reacties zijn 
mogelijk [xi] . Het is altijd mogelijk voor individuen om allergieën of gevoeligheid te 
hebben. Sommige mensen vinden dat de paddenstoel de maag stoort. En extracten 
en concentraten kunnen ook andere fysieke effecten hebben dan hele 
voedingsmiddelen; uit kortetermijntesten is gebleken dat verschillende potentieel 
geneeskrachtige stoffen in leeuwenmanen niet-toxisch zijn, maar het effect van 
langdurig gebruik van deze stoffen is niet onderzocht. 
Omdat leeuwenmanenpaddenstoel potentieel heeft als een behandeling voor 
diabetes, kan het ook in staat zijn om de bloedsuikerspiegel te verlagen wanneer dit 
niet gewenst is en kan het mogelijk een slechte wisselwerking hebben met 
diabetesmedicatie. Evenzo kan de paddenstoel de stolling vertragen, wat ook een 
probleem kan worden, vooral bij mensen die al medicijnen gebruiken om de stolling 
te vertragen. 
Het grootste risico van de paddenstoel is simpelweg het gebrek aan klinische 
informatie erover. 
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