
 

Lentinula edodes: 14 voordelen 
van shiitake-paddenstoelen 
 

 
Lentinula edodes is algemeen bekend als de shiitake-paddenstoel en is een eetbare 
paddenstoel die inheems is in Oost-Azië. Hoewel deze paddenstoel veel voorkomt in 
Japan en China, wordt hij in heel Azië gekweekt. Het is een exotische paddenstoel 
die bekend staat om zijn rijke smaak en wordt gebruikt in verschillende vormen en 
recepten over de hele wereld. 
In Azië wordt Lentinula edodes al duizenden jaren gebruikt om een goede 
gezondheid te bevorderen en te verbeteren. Het is de op één na grootste gekweekte 
paddenstoel ter wereld en de meest populaire  eetbare paddenstoel . In China staat 
Lentinula edodes bekend als Xianggu en Shiitake in Japan. De naam shiitake komt 
van shii-, voor de Japanse boom chinquapin (waarop het groeit) en, -take verwijst 
naar paddenstoel. De soortnaam edodes vertaalt als eetbaar in het 
Latijn. Hoogwaardige shiitake-paddenstoelen mogen in het Japans ook Donko 
worden genoemd. 
Lentinula edodes werd voor het eerst beschreven in 1877 door mycoloog Miles 
Joseph Berkeley en heeft sindsdien verschillende wetenschappelijke namen 
gekregen. Daarnaast is het bekend als zaagtand-eiken-paddenstoel, eikenhout-
paddenstoel, goud-eiken-paddenstoel, zwarte woud-paddenstoel en zwarte 
champignon. Er wordt gedacht dat deze paddenstoel al in 1000 na Christus voor het 
eerst in China is gekweekt en nog steeds een zeer gewilde paddenstoel is in de 
traditionele geneeskunde. 
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Lentinula edodes begint zijn levenscyclus als een netwerk van onzichtbaar mycelium 
dat zich voedt met dood hout en voedingsstoffen uit het gevallen hout haalt om zijn 
vruchtlichaam - de paddenstoel zelf - te ontwikkelen en te laten groeien. 
 

Lentinula edodes identificatie en 
beschrijving 
Cap: grote en geelbruine tot donkerbruine doppen; parapluvormig met rolranden. Het 
vruchtlichaam heeft meer licht en vocht nodig dan de mycelia. 5 – 12 cm doorsnee. 
Gills: Crème. 
Steel: Witachtig tot crèmekleurig en slank; kan bruin worden met 
volwassenheid. Wordt 5-8 cm hoog. 
Geur: Droog het Tussen ometimes beschreven zwavelhoudende of onaangenaam. 
Smaak: Sterk, rijk en aards wanneer vers ook beschreven als vlezig; rijk en rokerig 
wanneer gedroogd. 
Sporenkleur: Wit. 
Eetbaarheid: De paddenstoel is eetbaar en wordt veel gebruikt voor culinaire en 
medicinale doeleinden. 
Habitat:Groeit op rottende bossen van loofbomen, met name shii, eik, kastanje, 
beuk, esdoorn, amberboom, populier, els, haagbeuk, ijzerhout, chinquapin en 
moerbei; houdt van warme en droge tot vochtige klimaten, niet nat. Groeit in groepen 
en wordt vruchtdragend gevonden tijdens de lente- en herfstmaanden. 
stam: Basidiomycota; Klasse : 
Agaricomyceten; Bestelling: Agaricales; Familie: Omphalotaceae; Geslacht: Lentin
ula en soorten: edodes. 

Lentinula edodes Voordelen 
Lentinula edodes bevat over het algemeen weinig vet, maar veel meervoudig 
onverzadigde vetzuren. Het is een goede bron van koolhydraten, eiwitten en 
essentiële aminozuren. Lentinula edodes bevat ook veel vitamines en mineralen 
waaronder koper, zink, selenium, ijzer, vitamine B-complex, vitamine C en vitamine 
D. 
De eiwitten in Lentinula edodes zijn opgebouwd uit 18 verschillende soorten 
aminozuren, waaronder alle essentiële aminozuren. Deze worden gevonden in 
verhoudingen die vergelijkbaar zijn met de menselijke voedingsbehoeften [1.] 
waardoor Lentinula edodes een ideaal voedingssupplement is voor mensen met een 
eiwitbeperkt dieet. 
Immuunversterking 
Toen lentinan, een extract uit Lentinula edodes, als dagelijks voedingssupplement 
aan ratten werd gegeven, zagen de ratten een toename van circulerende witte 
bloedcellen; deze cellen zijn essentieel voor het bestrijden van infecties. Bovendien 
was er een vermindering van moleculen geassocieerd met ontsteking. Dit toont een 
mogelijke rol aan voor Lentinula edodes bij het versterken van het immuunsysteem 
[2.]. Andere studies hebben ook ondersteunend bewijs geleverd voor de rol van deze 
paddenstoel bij het versterken van de immuunafweer. 
Antimicrobieel (bacterieel, schimmel en gist) 
Antibioticaresistentie door microben is een evoluerend probleem geworden bij 
onderzoekers die natuurlijke producten willen gebruiken om de strijd tegen 
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ziekteverwekkers te versterken. Extracten van in de supermarkt gekochte Lentinula-
edodes werden getest tegen een panel van verschillende bacteriën, gisten en 
schimmelpathogenen en het vertoonde een positieve antimicrobiële werking tegen 
85% van degenen waartegen het was getest. Van belang waren de positieve 
effecten van Lentinula edodes tegen stammen van Pseudomonas en Salmonella 
bacteriën [3.], ook werd een goede respons gezien tegen Staphylococcus aureus 
(MRSA). MRSA is een groot probleem dat wordt gezien in ziekenhuisomgevingen. 
Anti-kanker 
De antitumoreffecten van Lentinula edodes zijn waargenomen bij verschillende 
vormen van kanker; enkele onderzoeken zijn hieronder beschreven. Er zijn ook 
positieve meldingen geweest van borstkanker; de gerapporteerde effecten op 
alvleesklierkanker zijn echter gevarieerd. 
Darmkanker 
Lentinan wordt beschouwd als een van de belangrijkste bioactieve moleculen in de 
Lentula-edodes. De effecten van het extract werden waargenomen op menselijke 
darmkankercellen bij muizen die vooraf waren gevoed met lentinan en een 
significante vermindering van de grootte van tumorvorming werd waargenomen bij 
muizen die vooraf waren gevoed in vergelijking met controles [4.]. 
Maagkanker 
Er werd een analyse uitgevoerd van patiënten met maagkanker die naast lentinan 
(het extract van Lentinula edodes) immunochemotherapie kregen. De resultaten 
toonden aan dat patiënten die naast lentinan ook conventionele therapie kregen, een 
langere overlevingskans hadden. Er werd ook opgemerkt dat de resultaten mogelijk 
effectiever zijn bij patiënten met lymfekliermetastase (uitzaaiing van kanker naar de 
lymfeklier) in vergelijking met niet-lymfekliermetastase [5.]. 
Alvleesklierkanker 
Vijfentwintig patiënten met gevorderde alvleesklierkanker kregen lentinan toegediend 
en de overlevingstijden werden onderzocht op basis van een follow-up van drie 
jaar. 20% van de patiënten (5 van de 25) overleefde de 3 jaar, hoewel de mediaan 
12,1 maanden was. Er was ook een significant verband tussen kwaliteit van leven en 
behandeling met lentinan [6.]. Het bewijs is ter ondersteuning van de verbetering van 
de kwaliteit van leven bij patiënten die verbindingen hebben gekregen die zijn 
geëxtraheerd uit Lentinula edodes. 
Leverbescherming  
Leverfibrogenese is een wondgenezingsproces dat volgt op chronische 
leverbeschadiging en kan optreden na een virale hepatitis-infectie. Te veel 
leverfibrogenese kan leiden tot ongewenste levercirrose. Een muismodel dat 
leverschade weergeeft, toonde aan dat extracten van Lentinula edodes het 
fibrilvormingsproces konden verminderen. Bovendien toonden in vitro 
rattenlevercellen aan dat het extract bescherming bood, met name door de specifieke 
levercellen - leverstellaatcellen, die betrokken zijn bij leverfibrose. De auteurs 
bevestigden het potentieel voor het gebruik van Lentinula-edodes als een veilig 
leverbeschermend middel met weinig bijwerkingen [7.]. Bovendien bleek bij mensen 
met hepatocellulair carcinoom, de meest voorkomende vorm van leverkanker, 
langdurige inname van een voedingssupplement met Lentula edodes de 
overlevingskansen van patiënten te verhogen [8.]. 
Botinducerend 
Een in vitro onderzoek van botcellen toonde duidelijk aan dat de activiteit van 
Lentinula edodes in kweek werkt als een botinducerend middel. Daarom verdient 



deze paddenstoel aandacht en verder onderzoek bij het gebruik als ondersteunende 
dieetbehandeling voor aandoeningen die verband houden met botziekte, waaronder 
osteoporose (een broze botziekte) en botcomplicaties bij diabetes in een laat stadium 
[9.]. 
Hoge bloeddruk 
Onderzoek met een model van hypertensieve ratten toonde aan dat 5% van 
Lentinula edodes-extract gedurende 9 weken de bloeddruk kon verlagen [10.]. Deze 
effecten moeten ook worden bevestigd bij menselijke patiënten met hoge bloeddruk. 
Anti-diabetes 
Met behulp van een rattenmodel om diabetes na te bootsen, konden extracten uit 
een myceliumcultuur van Lentinula-edodes de plasmaglucosespiegels met maar 
liefst 21% verlagen. Bovendien hadden die ratten die Lentinula edodes kregen een 
verhoogde insulinespiegel van 22% in vergelijking met de controles; insuline is 
essentieel voor het reguleren van de glucosespiegels. Belangrijk is dat de 
plasmaspiegels van totaal cholesterol en triglyceriden met respectievelijk 25% en 
44% werden verlaagd. De dosis Lentinula edodes die aan de ratten werd toegediend, 
was 200 mg/kg lichaamsgewicht [11.] en vertoont potentieel als middel om de 
bloedglucose-, vetzuren- en cholesterolspiegels onder controle te houden. 
Anti-verkoudheid en griep 
Lentinus edodes zit vol met bèta-glucanen, verbindingen waarvan is aangetoond dat 
ze antiviraal werken - tegen hepatitis, hiv en herpes, om er maar een paar te 
noemen. Studies hebben aangetoond dat in vitro extracten van Lentinula edodes ook 
de groei van het influenzavirus (griepvirus) tijdens de vroege stadia van infectie 
kunnen voorkomen. De mogelijke werkingsmechanismen omvatten het voorkomen 
van het binnendringen van het virus in de gastheercel. Toegang krijgen tot de 
gastheercel is essentieel voor het griepvirus om zichzelf te kunnen reproduceren en 
vervolgens anderen te kunnen infecteren. Dit rechtvaardigt meer onderzoek, vooral in 
tijden zoals nu met de recente pandemie. Bovendien verhoogde de toediening van 
Lentinula edodes via de neus aan een geïnfecteerde muis de overlevingskans [12. 
Anti-leukemie 
Een eiwit geïsoleerd uit de Lentinula edodes-paddenstoel werd toegediend aan 
cellen van een muizencellijn die Leukemie voorstelt, het extract verhinderde het 
vermogen van deze cellen om zich te vermenigvuldigen [13.]. Dit is essentieel om de 
voortdurende expansie van deze leukemiecellen te voorkomen. Een verdere studie 
isoleerde lentinan - het voedingssupplement uit de paddenstoel en diende het toe 
aan ratten met agressieve leukemie. Hoewel de leukemie niet genezen was, zagen 
ze dat de algemene gezondheid van de ratten was verbeterd, met name in de mate 
van verspilling en zwakte in het eindstadium van de ziekte [2.] wat mogelijke 
voordelen suggereert voor de kwaliteit van leven van mensen met terminale kanker. 
Anti-HIV 
In hetzelfde experiment als beschreven voor Leukemie, voegden de onderzoekers 
het extract van Lentinula edodes toe aan een enzym (transcriptase) dat belangrijk is 
voor het HIV-1-virus omdat het het virus in staat stelt zichzelf te reproduceren. Het 
extract van Lentinula edodes was in staat om de activiteit van het enzym te 
voorkomen, waardoor de reproductiesnelheid van het virus werd vertraagd. 
anticariës 
Tandbederf wordt ook wel cariës genoemd en is het gevolg van de vorming van 
tandplak op de tanden. Van extracten van Lentinula edodes is aangetoond dat ze 
een positief effect hebben op de bestrijding van plaquevorming. Niet alleen werd 



plaquevorming verminderd, maar de hechting van de plaque werd aangetast, 
waardoor loszittende plaquevormingen of helemaal geen hechting werden 
veroorzaakt [14.]. 

Lentinula edodes Dosering 
Lentinula edodes is een eetbare paddenstoel en wordt al heel lang door velen over 
de hele wereld geconsumeerd. Er is geen duidelijk advies over veilige 
doseringsniveaus; de veiligheid kan worden toegeschreven aan een aantal factoren, 
zoals leeftijd en eventuele contra-indicaties. Zoek bij twijfel medische verzekeringen. 

Lentinula edodes toxiciteit, veiligheid en 
bijwerkingen 
Er zijn enkele meldingen van dermatitis van Shiitake-paddenstoelen, een huidreactie 
die wordt veroorzaakt door het eten van de paddenstoel, hetzij rauw, hetzij wanneer 
deze niet gaar is. Het werd oorspronkelijk alleen in Japan gemeld, maar is sindsdien 
elders gemeld en wordt voornamelijk gezien bij werknemers die de shitake-
paddenstoel hanteren. Bovendien kunnen sporen van de paddenstoel bij sommige 
personen tot ademhalingsmoeilijkheden leiden. Er zijn enkele meldingen geweest 
van maagklachten bij het eten in hoeveelheden die de voedselhoeveelheid 
overschrijden, en veranderingen in eosinofielenniveaus (immuuncellen) en hun 
locatie kunnen worden waargenomen; daarom moet iedereen met aan eosinofielen 
gerelateerde aandoeningen medisch advies inwinnen. 
Er is onvoldoende bewijs om het gebruik van Lentinula edodes te ondersteunen bij 
personen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Het wordt aanbevolen om 
professioneel medisch advies in te winnen als u overweegt deze paddenstoel te 
consumeren. 
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