
 

Maitake (Hen of the Woods): 
voordelen en identificatie 
 

 
" Maitake [i] " is de Japanse naam voor Grifola frondosa. Veel voorkomende Engelse 
namen zijn onder andere hen-of-the-woods (niet te verwarren met chicken-of-the-
woods, waar het niet erg op lijkt), schapenkop en ramskop, maar veel 
Engelssprekenden noemen het Maitake. 
Maitake [ii] is een wijdverspreide (maar ook exotische) paddenstoel met zeer grote 
polyporiën die zowel als voedsel als als traditionele volksgeneeskunde wordt 
gebruikt. In de afgelopen decennia is wetenschappelijk onderzoek begonnen, op zijn 
minst voorlopig ter ondersteuning van het medicinale gebruik van de paddenstoel. 

Identificatie en beschrijving van Maitake-
paddenstoelen 
Kap: waaiervormig, veel op één vertakte stengel, zwartachtige bovenzijde, witte 
binnenkant. 
Porie-oppervlak: strekt zich het grootste deel van de stengel uit. Grijze veroudering 
tot wit, dan geelachtig. Kneust niet. 
Stengel: wit, vaak uit het midden, vertakt. 
Geur: mild 
Smaak: mild 
Sporen: glad, ellipsoïde 
Sporenkleur: wit 
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Eetbaarheid: dop wordt als een keuze beschouwd als hij jong is, maar wordt 
moeilijker met de leeftijd. Steel is taai en wordt zelden gegeten. 
Habitat: groeit aan de voet van bepaalde bomen waar het zich voedt met dood of 
mogelijk levend hout. Deskundigen zijn het er niet over eens of de schimmel levende 
bomen schaadt. Eikensoorten zijn de favoriet, maar hij voedt zich ook met kastanjes, 
iepen en esdoorns. 
Maitake groeit in delen van Azië, Europa en Noord-Amerika; in Noord-Amerika is het 
gebruikelijk in het oosten, maar zeldzaam in de Rockies en in het westen. Het komt 
vaak jaar na jaar in de zomer en herfst uit hetzelfde deel van dezelfde boom. Het lijkt 
op twee andere paddenstoelen, Meripilus sumstinei en Polyporus umbellatus , maar 
ervaren paddenstoelenjagers hoeven geen moeite te hebben om onderscheid te 
maken tussen de drie. 

Voordelen van Maitake Paddenstoelen 
Maitake heeft een lange geschiedenis als volksgeneeskunde in zowel Japan als 
China, en het is populair onder moderne liefhebbers van alternatieve 
geneeswijzen. Voorwaarden waarvoor Maitake nuttig kan zijn, zijn onder meer de 
volgende [iii] : 

• Kanker 

• hiv/aids 

• Chronisch vermoeidheidssyndroom 

• Hepatitis 

• suikerziekte 

• allergieën 

• Polycysteus ovariumsyndroom 
Maar hoewel volksgeneeskunde inderdaad effectief kan zijn, is dat niet altijd zo; het 
feit dat een praktijk traditioneel is, is geen garantie dat het werkt, of zelfs dat het 
veilig is, vandaar het belang van wetenschappelijk onderzoek. Helaas is er relatief 
weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de traditionele methoden. Zoals 
geldt voor veel paddenstoelen en planten die in de volksgeneeskunde worden 
gebruikt, heeft het onderzoek zich gericht op de biochemische activiteit van 
afzonderlijke stoffen die in de paddenstoel worden aangetroffen, stoffen die kunnen 
worden gebruikt om farmaceutische medicijnen te produceren. 
Maitake presenteert een extra complicatie omdat veel van het beschikbare 
onderzoek naar het geneeskrachtige potentieel van de paddenstoel commercieel 
verkrijgbare producten betreft, alleen of in combinatie met een poedervorm van hele 
Maitake. Deze producten omvatten verschillende extracten van verschillende 
polysachariden, met name D-fractie, MD-fractie en MX-fractie [iv] . Omdat deze 
producten gepatenteerd zijn en commercieel worden verkocht, bestaat veel van het 
materiaal over deze producten online uit een of andere vorm van reclame. Het kan 
moeilijk zijn om informatie over hen te vinden uit onafhankelijke bronnen - en het is 
moeilijk om enig onderzoek te vinden dat is gedaan naar niet-gepatenteerde 
Maitake-polysaccharide-extracten of naar Maitake alleen. 
Dat gezegd hebbende, Maitake-polysaccharideproducten zijn al in gebruik, vooral in 
Azië, en er is onderzoek dat hun effectiviteit in ieder geval lijkt te ondersteunen. Er 
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zijn ook andere chemische bestanddelen van de paddenstoel, naast polysachariden, 
die geneeskrachtig zijn en worden onderzocht. 
Kanker 
Extracten gemaakt van Maitake zijn effectief gebleken bij het voorkomen van 
borstkanker in experimenten met dieren, en de betrokken biochemische 
mechanismen zijn bestudeerd [v] . De hoop is dat aan vrouwen met een zeer hoog 
risico op borstkanker in plaats van de standaard preventieve medicijnen, die lastige 
bijwerkingen hebben, van paddenstoelen afgeleide stoffen kunnen worden 
gegeven. Een ander extract vertraagde de groei van menselijke maagkanker in 
gekweekte cellijnen [vi] . Verschillende casestudies suggereren dat Maitake-
extracten nuttig kunnen zijn tegen een hele reeks kankers, hoewel sommige experts 
de geldigheid van dat onderzoek in twijfel hebben getrokken [vii] . 
hiv/aids 
Een klein aantal HIV-patiënten die een Maitake-extract kregen, vertoonde enigszins 
dubbelzinnige, maar over het algemeen bemoedigende resultaten [viii] . Terwijl 
slechts een minderheid van de deelnemers hun virale lading zag dalen (sommigen 
zagen hun virale lading toenemen), ervoer een meerderheid klinische verbetering 
volgens sommige maatregelen, en een grote meerderheid rapporteerde verbetering 
in hun "gevoel van welzijn". De studie had geen controlegroep en was niet blind, wat 
betekent dat een placebo-effect niet kan worden uitgesloten als oorzaak van een 
verbeterd gevoel van welzijn. Maar hoewel het verkeerd zou zijn om te concluderen 
dat Maitake hiv kan genezen, is het mogelijk dat dergelijke extracten een rol kunnen 
spelen als ondersteunende therapieën. 
Chronisch vermoeidheidssyndroom 
"Vermoeidheid" is een complex proces dat niet volledig wordt begrepen, maar dat 
zich in verschillende contexten kan voordoen en kan worden veroorzaakt door 
verschillende mechanismen, waarvan sommige beschermend en behulpzaam zijn, 
andere minder. Met name chronische vermoeidheid is een vorm van vermoeidheid 
die niet beter wordt met rust en wordt beschouwd als een ernstig medisch 
probleem. Hoewel stimulerende middelen de symptomen van vermoeidheid op korte 
termijn kunnen maskeren, behandelen ze niet de onderliggende problemen die 
vermoeidheid veroorzaken. Maitake is een van de vele paddenstoelen waarvan is 
aangetoond dat ze het potentieel hebben om ten minste een deel van het 
vermoeidheidsproces aan te pakken [ix] . 
Hepatitis 
In een in vitro onderzoek bleek een extract van Maitake de activiteit van het hepatitis 
B-virus te kunnen remmen, al dan niet in combinatie met interferon. De combinaties 
van Maitake-extract en interferon hadden een veel sterker effect dan elk 
afzonderlijk [x] . 
suikerziekte 
Ratten die opzettelijk diabetes maakten en vervolgens een dieet kregen met een 
Maitake-extract, werden toleranter voor glucose dan diabetische ratten die het extract 
niet hadden gekregen [xi] . Muizen die gefokt zijn om diabetes te ontwikkelen, lieten 
verbeteringen zien in een aantal maatregelen na behandeling met een ander 
Maitake-extract [xii] . 
allergieën 
Een bepaald Maitake-extract bleek bij muizen bepaalde soorten allergische reacties 
te verminderen [xiii] . Intrigerend genoeg dachten de auteurs dat hun resultaten erop 
zouden kunnen wijzen dat hele Maitake, geconsumeerd als voedsel, allergieën bij 

https://healing-mushrooms.net/mushroom-extracts
https://healing-mushrooms.net/maitake#_edn5
https://healing-mushrooms.net/maitake#_edn6
https://healing-mushrooms.net/maitake#_edn7
https://healing-mushrooms.net/maitake#_edn8
https://healing-mushrooms.net/maitake#_edn9
https://healing-mushrooms.net/maitake#_edn10
https://healing-mushrooms.net/maitake#_edn11
https://healing-mushrooms.net/maitake#_edn12
https://healing-mushrooms.net/maitake#_edn13


mensen zou kunnen verminderen. Dat een onderzoek suggereert dat een 
voedingsmiddel, niet een van het voedingsmiddel afgeleid geneesmiddel, 
geneeskrachtige waarde zou kunnen hebben, is enigszins zeldzaam. 
Polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) 
Polycysteus ovariumsyndroom, of PCOS, is een hormonale aandoening waarbij 
zowel androgeen als insuline betrokken zijn en die de werking van de eierstokken 
verstoort. Naast andere problemen ovuleren mensen met PCOS zelden. Omdat is 
aangetoond dat Maitake de insulineresistentie bij diabetici vermindert en omdat 
insulineresistentie ook een kenmerk is van PCOS, vroeg een onderzoeksteam zich af 
of Maitake PCOS ook effectief zou kunnen behandelen. In een onderzoek waarbij 
PCOS-patiënten een standaardbehandeling kregen, een Maitake-extract of beide, 
ovuleerde een meerderheid van de proefpersonen. Verder ovuleerden verschillende 
die niet ovuleerden op de behandeling met één stof, wel wanneer ze zowel het 
standaardmedicijn als Maitake kregen, en verschillende die niet reageerden op het 
standaardmedicijn ovuleerden alleen op Maitake [xiv] . 

Maitake Paddestoel Dosering 
Op onderzoek gebaseerde doseringsrichtlijnen zijn nog niet beschikbaar. Gebruikers 
moeten vertrouwen op het oordeel van ervaren beoefenaars die in staat zijn om 
intelligente, weloverwogen gissingen te maken. 
Het is belangrijk om te onthouden dat de dosering waarschijnlijk kan variëren voor 
verschillende Maitake-producten, omdat deze zeer verschillende stoffen kunnen 
bevatten. En de juiste dosering voor extracten is heel anders dan voor hele 
paddenstoelen; aangezien Maitake een voedingsmiddel is, zouden de meeste 
gebruikers het vrij moeten kunnen eten, waarbij de belangrijke vraag is hoeveel er 
nodig is om een therapeutisch effect te hebben. 

Maitake paddestoel bijwerkingen en 
toxiciteit 
Maitake wordt al generaties lang als voedsel gebruikt en wordt daarom algemeen als 
veilig erkend, hoewel er niet genoeg onderzoek is gedaan om zeker te 
zijn [xv] . Sommige mensen ervaren misselijkheid na het gebruik van 
Maitake. Allergieën zijn altijd een mogelijkheid. En het feit dat Maitake veelbelovend 
is als een behandeling voor diabetes, suggereert dat diabetici die de paddenstoel om 
andere redenen gebruiken hun medicatie wellicht moeten aanpassen. Maitake kan 
ook de werking van Warfarine verstoren en het aantal witte bloedcellen 
verhogen [xvi] . 
Het is ook vermeldenswaard dat hoewel Maitake over het algemeen veilig is om te 
eten, extracten en concentraten een ander verhaal kunnen zijn, omdat de relatieve 
niveaus van de chemische bestanddelen anders zullen zijn dan in de hele 
paddenstoel; het is mogelijk dat er nog onbekende risico's bestaan voor extracten die 
bij traditioneel gebruik geen probleem vormen. 
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