
Ganoderma Sessile: identificatie, 
look-alikes en voordelen 

 
Reishi is een bekende en goed onderzochte medicinale paddenstoel (hoewel zie 
opmerking over waarschuwingen en bijwerkingen) die onlangs is opgesplitst in 
verschillende soorten; G. zittend is een van de nieuw erkende soorten [i] . "Reishi" is 
een Japanse naam, en de volksgeneeskundetradities die de reishi beroemd hebben 
gemaakt, zijn Aziatisch, dus er kan een argument worden aangevoerd dat alleen de 
Aziatische soort de naam mag behouden. Aan de andere kant, omdat deze 
paddenstoelen jarenlang als dezelfde soort werden behandeld, omvat ons algemene 
begrip van wat reishi-paddenstoelen zijn G. zittend , althans tot op zekere hoogte. 
Het feit dat veel mensen naar alle ganoderma's verwijzen als "reishi's", inclusief 
degenen die niet sterk lijken op het Aziatische medicijn, helpt niet. 
Of G. sessile dezelfde biochemische eigenschappen heeft als de Aziatische reishi is 
weer een andere vraag. Het wordt zeker gebruikt als reishi door sommige 
kruidkundigen [ii] , maar het is niet ongebruikelijk dat zelfs zeer vergelijkbare soorten 
zeer verschillende eigenschappen hebben. 

1. lucidum was de oude wetenschappelijke naam voor reishi. Toen de groep 

werd gesplitst, werd de naam G. lucidum behouden door de Europese 

soort. De Aziatische soorten, reishi juiste, is nu G. Lingzhi, terwijl de twee 

Noord-Amerikaanse soorten zijn G. curtisii , en G. zittend. 
Wanneer de term "Reishi" in de literatuur wordt gebruikt, verwijst dit 
hoogstwaarschijnlijk naar de populaire Ganoderma lucidum. 
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Ganoderma Sessile Identificatie en 
beschrijving 
Cap: Middelgroot tot groot, niervormig, plankachtig. Kan geheel witachtig zijn 
wanneer het vruchtlichaam voor het eerst groeit, maar ontwikkelt dan een harde, 
rode of roodbruine, lakachtige korst aan de bovenkant. Er kunnen al dan niet zones 
met verschillende kleuren zijn (geelbruin, oranjeachtig, geelachtig of grijsachtig). Het 
oppervlak is kaal en kan gerimpeld of, in de buurt van het aanhechtingspunt, 
klonterig worden. Het vlees aan de binnenkant is geelbruin of bruinachtig en heeft in 
dwarsdoorsnede vage, maar zichtbare ringen, zoals die van een boom. 
Gills:  Er zijn geen kieuwen. Het porieoppervlak is witachtig of bruinachtig als het 
jong is en wordt bruin tot donkerbruin met de leeftijd. Het oppervlak wordt donkerder 
als het gekneusd is. 
Steel: Meestal zonder steel. 
Geur: Niets onderscheidend voor ID-doeleinden. 
Smaak:Niets onderscheidends voor ID-doeleinden. 
Sporen: Ellipsoïde, dubbelwandig. 
Sporenkleur: Roodbruin. Een afstoffen van sporen kan zichtbaar zijn op 
oppervlakken onder het vruchtlichaam. 
Eetbaarheid: Niet smakelijk. 
Habitat: Eet dood of stervend hardhout, vooral de wortels maar ook de basis van de 
boom. Vruchten, afzonderlijk of in groepen, van stronken, stammen, wortels (inclusief 
de wortels van dode bomen waarvan de stronken zijn verwijderd) en van de wonden 
van levende bomen. Gemeenschappelijk oosten van de Rockies in Noord-Amerika. 
Ganoderma sessile is in staat levende bomen van vele soorten aan te vallen, 
meestal door een wond, en doodt meestal de bomen die het aanvalt, hoewel eiken 
infecties vaak veel langer kunnen overleven dan andere soorten [iii] . Zodra een 
persoon vrucht begint te krijgen, zal hij elk jaar vrucht blijven dragen totdat zijn 
voedselvoorraad op is. De vruchtlichamen zelf zijn eenjarig, want hoewel ze soms 
meer dan een jaar kunnen blijven hangen, produceert de schimmel niet twee keer 
sporen via dezelfde. De vruchtlichamen zijn te taai om te eten, maar zijn niet 
houtachtig en zelfs vrij flexibel in vergelijking met andere ganoderma's. 

Ganoderma Sessile Look-alikes 
Natuurlijk lijken alle paddenstoelen die vroeger reishi werden genoemd erg op elkaar, 
maar ze groeien gelukkig niet allemaal bij elkaar in de buurt.  Van G. lingzhi is 
helemaal niet bekend dat hij uit Noord-Amerika komt, terwijl G. lucidum wordt 
gevonden in West-Noord-Amerika, blijkbaar geïntroduceerd, maar slechts in een 
paar kleine gebieden [iv] . 

1. sessile en G. curtisii kunnen door elkaar worden gehaald, omdat de meest 

betrouwbare verschillen tussen de twee moeilijk te zien zijn; G. curtsii heeft 

kleine sporen en het vlees, gezien in dwarsdoorsnede, heeft melanoïde 

banden, terwijl G. zittend grotere sporen en concentrische groeiringen in 

het vlees heeft. G. curtsii heeft meestal een grote steel (aan de zijkant van 
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de dop, zoals het handvat van een braadpan) terwijl G. sessile meestal 

steelloos is, maar "meestal" is het operatieve woord; beide kunnen een 

stengel hebben en beide kunnen semloos zijn. 

2. zittend lijkt tot op zekere hoogte op alle andere ganoderma's, maar het 

roodachtige, lakachtige bovenoppervlak en de flexibele, niet houtachtige 

textuur onderscheiden het van de meeste redelijk goed. De roodgorsconk 

( Fomitopsis pinicola ) is geen ganoderma, maar lijkt er oppervlakkig op, en 

ook hij heeft een roodachtig bovenoppervlak, maar hij is houtachtig van 

structuur en het porieoppervlak is niet zichtbaar gekneusd. 

Ganoderma sessiele voordelen 
De recente opdeling van de reishi in vier afzonderlijke soorten zet onderzoek naar de 
medicinale toepassing van de reishi in twijfel. Het ernstigste is dat sommige 
gegevens die aan de ene soort worden toegeschreven, in feite van een andere soort 
kunnen zijn. De praktische ervaring van beoefenaars en gebruikers van reishi-
producten kan ook betrekking hebben op meerdere soorten. In de handel 
verkrijgbare reishi-producten kunnen in feite meerdere soorten bevatten, hoewel de 
Aziatische reishi, G. lingzhi , het meest voorkomt [v] . Het resultaat is dat het moeilijk 
is om precies te zeggen wat een ganoderma kan doen. Het is waarschijnlijk dat de 
vier soorten biochemisch vergelijkbaar zijn, maar niet identiek. 
De reishi [vi] heeft een lange geschiedenis van medicinaal gebruik in Azië en is 
veelbelovend gebleken in een verscheidenheid aan voorbereidende onderzoeken 
voor toepassingen, waaronder kankerbehandeling, immunomodulatie en 
diabetesbehandeling. Die studies hadden waarschijnlijk betrekking op G. lingzhi , 
zoals het algemeen wordt gekweekt, maar sommige zouden ook G. sessile kunnen 
omvatten . Achteraf is het moeilijk om zeker te zijn. Er is vrijwel geen gepubliceerd 
onderzoek specifiek naar de geneeskrachtige eigenschappen van G. sessile . De 
eigenschappen ervan kunnen hetzelfde zijn als die van G. lingzhi, maar dat zijn ze 
misschien ook niet. 

Ganoderma Sessile Dosering 
Er zijn geen vastgestelde doseringsrichtlijnen voor G. sesssile. Het is het beste om 
het oordeel van ervaren beoefenaars uit te stellen, zie echter de opmerking over 
veiligheid. 

Ganoderma Sessiele toxiciteit, veiligheid 
en bijwerkingen 
De gedachte is dat als de originele reishi medicinaal is, zijn naaste verwanten dat 
ook moeten zijn, maar zelfs als die veronderstelling van biochemische equivalentie 
juist is, zijn er aanwijzingen dat reishi zelf gevaarlijk kan zijn [vii] . 
Reishi heeft zeker bekende bijwerkingen. Deze omvatten droogheid en jeuk in de 
mond, keel en neusgangen, neusbloedingen, bloederige ontlasting en 
maagklachten. Reishi-wijn kan soms huiduitslag veroorzaken. Sommige mensen zijn 
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allergisch voor de sporen. Wat niet bekend is, is hoe vaak deze bijwerkingen 
voorkomen bij gebruikers. 
Reishi is ook gecontra-indiceerd voor mensen met bloedings- of stollingsstoornissen, 
of voor mensen die een operatie moeten ondergaan, omdat het de stolling kan 
verminderen. Het is ook gecontra-indiceerd voor mensen die bloeddrukmedicatie 
gebruiken, omdat de combinatie kan leiden tot een gevaarlijke 
bloeddrukdaling. verhoogt het risico op bloedingen bij mensen met bepaalde 
bloedings- en stollingsstoornissen, of mensen die een operatie ondergaan, en het 
kan de bloeddruk verlagen - een goede zaak, behalve bij mensen die al 
bloeddrukmedicatie gebruiken. Hun bloeddruk kan dan te laag worden. 
Erger nog, er is enige suggestie dat langdurig gebruik van sommige reishi-producten 
leverschade kan veroorzaken. 
Ja, er zijn medicijnen die ernstige bijwerkingen veroorzaken, maar toch nuttig 
blijven; reishi kan een van hen zijn. In dat geval is het wellicht het beste om ze alleen 
te gebruiken onder begeleiding van een gekwalificeerde professional. Het 
belangrijkste om te onthouden is dat de ganoderma-groep niet helemaal goedaardig 
is. En net zoals het mogelijk is dat het medicinale potentieel van de verschillende 
soorten varieert, kan het potentieel voor schade ook variëren. Voorzichtigheid is op 
zijn plaats. 
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