
                                     Infoblad Dimethylsulfoxide (DMSO) 

 
1 

7‐7‐2014 

  

DMSO - een gewaardeerd wondermiddel? 
 
Gepubliceerd Augustus-September 2009 NEXUS Magazine door Nina Hawranke. 
 
Als een bijproduct van de productie van pulp heeft dimethylsulfoxide of kort gezegd DMSO een lange weg 
afgelegd: Wat begon als een organisch oplosmiddel, wordt nu algemeen aanvaard als een veelzijdig 
therapeutisch middel. Echter, deze stijging liep niet zorgeloos en na een ernstige crisis die het beleefde in 1960, 
is de controverse rond het pijn en anti ontstekingsremmend middel DMSO nooit helemaal geluwd. 
 
 
DMSO - een veelzijdig therapeutisch middel 
 
Dimethylsulfoxide (DMSO) heeft in 2006 haar 140e verjaardag gevierd. 1866, werd de stof met de chemische 
formule (CH3) 2SO eerst gesynthetiseerd door de Russische wetenschapper Alexander Saytzeff, die zijn 
ontdekking in 1867 in een Duits chemie dagboek gepubliceerd heeft. Maar slechts ongeveer honderd jaar later, in 
1961, werd het therapeutische voordeel van het middel ontdekt. Eigenlijk was Dr Stanley Jacob van de Oregon 
Health Sciences University op zoek naar een geschikt conserveringsmiddel voor transplantatie organen toen hij 
op een dag ontdekte dat deze transparante en licht naar knoflook ruikende vloeistof zeer snel en diep de 
menselijke huid doordringt. Jacob begon te experimenteren - en al snel bleek dat hij leek van doen te hebben met 
een veelzijdig middel. 
Het therapeutische bereik van DMSO is inderdaad groot. Bijvoorbeeld om hydroxylradicalen te neutraliseren, een 
van de meest voorkomende groep cel-schadelijke vrije radicalen. DMSO gaat een verbinding met hydroxyl 
radicalen aan en vormt daarmee een chemisch complex dat kan worden uitgescheiden door de nieren. Ook 
andere vrije radicalen bindt de stof op deze wijze. Bovendien verhoogt DMSO de permeabiliteit van 
celmembranen en vergemakkelijkt de cel zo te ontdoen van gifstoffen. Ook allergische reacties kunnen worden 
verlicht met behulp van DMSO, waardoor het immuunsysteem word ontlast. DMSO toont ook effect bij 
systemische sclerose, brandwonden, ontstekings- en pijntoestanden, artritis en reumatoïde artritis, sinus infecties, 
interstitiële cystitis, herpes en gordelroos, multiple sclerose, systemische lupus erythematosus, sarcoidosis, 
thyroiditis, colitis ulcerosa, lepra, kanker en andere ziektebeelden. 
 
 
Stop voor DMSO door de Amerikaanse Food and Drug Administration 
 
Na de eerste euforie een vermeend wondermiddel in handen te houden, volgde 1965, de tijdelijke stopzetting 
van DMSO, de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft een verbod uitgesproken omdat ratten, 
honden en konijnen kortzichtigheid aantgetoond hebben na een hoge doses van DMSO; andere bijwerkingen kon 
niet worden vastgesteld. De “Run, omtrent de farmaceutische wetgeving” zo de woorden van journalist Peter 
Jennrich in een bericht in de Times op 6 september 1974, kon de resultaten van de dierproeven, echter niet 
stoppen. Minstens 100.000 Amerikanen, zo verdachte Jennrich, hadden tussen 1961 en 1974 al een behandeling 
in eigenregie ondergaan met DMSO. Later bleek dat de bijwerking “kortzichtigheid” beperkt was op deze drie 
betrokken diersoorten; andere species, inclusief de mens, worden niet beïnvloed. 
 
Talrijke studies zijn uitgevoerd, maar de uiteindelijke erkenning van de werkzaamheid van DMSO door middel van 
een dubbelblinde studie, zoals de Amerikaanse FDA eist is vrijwel onmogelijk- de sterke geur van het middel, die 
ongeacht de gebruikte hoeveelheid optreedt, onthult zijn identiteit onmiddellijk. 
 
Het fundamentele probleem, die de FDA lijkt te hebben met DMSO, is dat het te mooi klinkt om waar te zijn. Dr 
Jacob gelooft dat de reputatie van een wondermiddel te zijn, DMSO had geschaad, en de FDA zich door deze 
reputatie nog steeds laat beinvloeden. Tenslotte werd in 1978 goedkeuring voor gebruik, DMSO voor de 
behandeling van interstitiële cystitis, een pijnlijke blaasontsteking, door de FDA gegeven. Alleen daarvoor mogen 
Amerikaanse artsen dit middel voorschrijven - alle andere applicaties zijn in strijd met de wet. De controverse 
nam en neemt nog steeds toe  en splitst de geneeskunde: DMSO - zinloos werk van de duivel of 
nuttige zegen? 
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DMSO tegen pijn, ontsteking en wondgenezing 
 
Er zijn veel aanwijzingen op de tweede optie. Dr Richard D. Brobyn van het Medisch Centrum in Bainbridge 
IJsland, Washington, schrijft: 
 
"DMSO is een van de meest bestudeerde en nog steeds slecht begrepen farmaceutische producten van onze tijd. 
Wereldwijd zijn ongeveer 11.000 wetenschappelijke artikelen over medische toepassingen en meer dan 40.000 
artikelen over de chemische eigenschappen gepubliceerd. In 125 landen, zoals de Verenigde Staten, Canada, 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan, worden door artsen indicaties voor gebruik, bijvoorbeeld voor pijn, 
ontsteking, sclerodermie, en artritis, en andere ziekten beschreven." 
 
Onder de farmacologische eigenschappen van DMSO valt onder meer: penetratie van biologische membranen en 
transporteren van andere moleculen over deze membranen, remming van ontsteking, tijdelijke 
blokkering van pijn geleidende zenuwen, groeiremming van bacteriën, diuretisch effect, amplificatie van bepaalde 
geneesmiddelen, cholinesteraseremming, aspecifieke bevordering van weerstand tegen infecties , vaatverwijding, 
ontspanning van de spieren, bevordering van de celfunctie, remming van de bloedplaatjesaggregatie, 
beschermende eigenschappen van biologisch weefsel door bestraling of vorst, en de bescherming van weefsel in 
aandoeningen van de bloedsomloop. 
 
Een speciale effectiviteit schreef Brobyn de remedies met betrekking tot ontsteking toe. Hier namelijk geldt de 
eigenschap antioxidant van DMSO als voordeel - het fungeert als een soort van "radicaalvanger" in een 
ontsteking. Na aspirine, schrijft Brodyn, is DMSO het eerste niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel dat zelfs 
intraveneus kan worden toegediend. Hij vervolgt: 
 
" George P. et al.. 1968 tonen aan dat chronische polyartritis, geïnduceerd bij ratten, een ontstekingsremmende 
werking aantoont. DMSO uitwendig ingewreven op de gewrichten, vertoonde krachtige 
ontstekingsremmende effecten in deze experimenten. Deze auteurs hebben verder een soortgelijk effect met 70 
procent DMSO bij contactdermatitis beschreven, allergisch eczeem en geïnduceerde verkalking van de huid van 
ratten. Al deze experimentele ontstekingen konden significant worden onderdrukt. " 
 
Ook de voormalige Amerikaanse podoloog Dr Morton Walker, die op dit moment werkt als medisch journalist en 
auteur, schrijft DMSO in zijn boek "DMSO - Nature's Healer" een verscheidenheid aan positieve gezonde 
eigenschappen toe. Deze omvatten een ontstekingsremmende, vaatverwijdende, bacteriostatisch, fungistatische 
en antivirale werking, de eliminatie van pijnlijke aandoeningen, de binding van vrije radicalen, het stimuleren van 
het immuunsysteem en het bevorderen van wondgenezing. Ja, zelfs tegen röntgenstraling lijkt dit middel te 
beschermen. Bovendien legt Walker uit hoe DMSO het vermogen heeft om celmembranen te penetreren en het 
effect van verschillende geneesmiddelen, zoals penicilline en cortisone kunnen verbeteren. 
 
 
DMSO - geweldig succes met "hopeloze" gevallen 
 
In zijn boek, voert  Walker ook een aantal case studies op, zoals over de 65-jarige Anna Goldeman die behandeld 
werd in het Health Center in Auburndale, Florida, vanwege bursitis in haar rechter schouder. Maar niet alleen de 
ontsteking is aanzienlijk verbeterd, ook de fantoompijn verdween, die de patiënt na de amputatie van het 
linkerbeen had gekweld. De behandelend arts en directeur van de kliniek, dr. Avery Lorae geeft aan dat de 
patiënt als gevolg van DMSO klachtenvrij is, zelfs tien jaar na de behandeling. 
 
Nog dramatischer is misschien wel het succes dat Lillie Forister van Artesia, New Mexico, te berichten heeft. Op 
25e jarige leeftijd werd ze gediagnosticeerd met sclerodermie, en tijdens deze ziekte moesten meerdere tenen 
geamputeerd worden. 19 jaar leed ze, ondanks permanente medicatie, aan ernstige pijn. In juli 1979 bezocht zij 
Dr Jacob. Al na een week behandeling met DMSO, werd de pijn veel minder, en vier maanden later voelde ze 
hem niet meer. Meer amputatie was niet meer nodig. 
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Zelfs tegen bacteriën blijkt DMSO effect te hebben, door deze direct in de groei te remmen of gevoelig maakt 
voor andere medicatie, dus de resistentie vermindert. Brobyn beroept zich o.m. op een studie van Jacobs die 
begon nog vòòr de ontdekking van DMSO: 
 
"H. Basch et al.. beschreven 1953-1968 een duidelijk remmend effect op een verscheidenheid van bacteriën en 
schimmels in concentraties van 30 tot 50 procent. In een DMSO-80 procent concentratie, worden sommige 
virussen geïnactiveerd: RNA virussen: influenza A, influenza A2, NCD-virus, Semliki Forest virus en DNA-
virussen. Bovendien wordt opgemerkt dat DMSO de resistentie van bacteriën tegen antibiotica voor mensen 
positief beïnvloed. Pottz et al.. 1966 hebben aangetoond dat de gevoeligheid van tuberculum kan worden 
verhoogd met de factor 200, door de bacteriën voor te behandelen met 0,5 tot 5  procent DMSO. " 
 
Ook de vermindering van littekenweefsel en de behandeling van reumatische aandoeningen leidde tot 
uitstekende resultaten, zoals aangetoond door het onderzoeksproject "Topical toepassing van DMSO in littekens 
en bij ziekten uit de reumatische vormkring van het MHH Hannover / Annastift, ambulante chirurgische centrum 
(AOZ)", onder de medische leiding van Dr Jörg Carls, in samenwerking met de Academie voor handrehabilitatie 
Bad Pyrmont. Littekenweefsel vormt zich zichtbaar terug, en zwellingen nemen drastisch af. 
 
 
 
 
DMSO helpt bij acute pijn "bijna onmiddellijk" 
 
Vooral het analgetisch effect van DMSO is volgens Dr Stanley Jacob "bijna onmiddellijk". Bij acute 
en chronische pijntoestanden; kan de duur van de behandeling volgens zijn verklaringen tot zes weken duren,. Hij 
ziet DMSO niet als een geneesmiddel danwel als een "therapeutisch principe", als "nieuw principe in de 
geneeskunde," die vervolgens een nieuwe fase inluidt in de behandelingstherapie wat betreft antibiotica en 
cortison. Hoe snel DMSO eigenlijk werkt, ervaren Stanley W. Jacob en Edward E. Rosenbaum, toen zij zeven 
testpatiënten in Portland Oregon met dit middel hebben behandeld. Alle zeven mensen leeden aan bursitis in het 
schoudergewricht, dat zo'n hevige pijn veroorzaakte, dat de patiënten zelf niet in staat waren om zich 
aan of uit te kleden. Op zijn vroegst was pijnverlichting na een week of twee te verwachten, zoals een Spiegel 
artikel van 5 mei 1965 bericht. Maar er was een verrassing: 
 
"De artsen wreven de schouders van de patiënten met de teststof in, - en na een minuut waren ze in staat om een 
opvallend effect waarnemen. , Na 20 minuten, 'zo zegen de artsen Edward E. Rosenbaum en Stanley W. Jacob, 
hoogleraar aan de Universiteit van Oregon, zijn alle zeven patiënten ofwel volledig of vrijwel volledig vrij van pijn 
geweest. Allen konden het aangetaste schoudergewricht merkbaar vrijer bewegen dan voorheen. " 
 
Het ontstekingsremmende effect van DMSO werd in 1978 in een studie van de Cleveland Clinic Foundation in 
Cleveland, Ohio, bevestigd, bijgewoond door 213 patiënten met ontstoken urogenitale aandoeningen. Bij de 
meerderheid van de patiënten, kan door DMSO een aanzienlijke verbetering van de toestand vastgesteld worden. 
Met name de analgetische eigenschap van DMSO is kenmerkend. Laboratorium studies toonden aan dat DMSO 
de pijn door “zenuwblokkade van pijn-geleidende, perifere C-vezels onderdrukt.” Dus de pijn snel en tot zes uur 
lang laat verdwijnen. 
 
 
DMSO "veiliger dan Aspirine" 
 
Van 21 november 1967 t/m 20 februari 1968 werd een lange-termijn studie onder leiding van Richard 
CharlesLebo, MD, in de Gevangenis van de Staat Hospital in Vacaville, Californië uitgevoerd, die informatie zal 
verstrekken over de algemene toxiciteit van DMSO. De proefpersonen kregen een 80 procent DMSO gel 
aangebracht op de huid en een veel hogere dosering dan de gebruikelijke. Brobyn vat de resultaten van de studie 
samen: 
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'Het is een uitgebreide toxicologische studie uitgevoerd met drie-tot 30-maal hogere dosis dan vereist voor 
normaal medisch gebruik. DMSO kon onder de voorwaarden van dit specifieke onderzoek als zeer veilig 
beschouwd worden." 
 
Zelfs Robert Herschler, mede-ontdekker van het farmaceutisch effect van DMSO, beschrijft de toxiciteit van 
DMSO als "zeer laag". DMSO was "veiliger dan aspirine," zegt hij. Het feit dat de FDA onbeperkte toestemming 
voor dit middel niet toekent, is vvolgens hem immers het feit dat de instantie gewoon overweldigd was met een 
middel zoals DMSO. Hij citeert Francis Kelsey van de FDA met de woorden men heeft "geen voldoende budget, 
nog personeel" om een middel zoals DMSO kan voldoen. Minstens 100.000 patiënten rapporten liggen de FDA 
volgens Herschler voor, die bij evaluatie ervan aan het licht zullen brengen, dat een vergunning niet kan worden 
geweigerd. J. Richard Crout van de FDA verdedigde de acties van de overheid, dat DMSO niet genoeg opwinding 
heeft gegeven in de professionele wereld voor een “gedisciplineerde, gecontroleerde soort evaluatie, die door alle 
medicaties doorlopen moet worden.” 
 
Het feit dat de farmaceutische industrie niet erg geïnteresseerd is in het middel, is gemakkelijk te verklaren. 
Belangrijk is enerzijds zeker het uiteenlopende aantal aan aandoeningen waarop DMSO gevolgen heeft – het 
middel zou dus concurreren met veel eigen producten. Overigens kan op DMSO, dat niet alleen in de 
farmacologische maar ook in de industriële sector toegepast word geen octrooi gekregen worden - en dit is vanuit 
het marktstrategische perspectief geen aantrekkelijk aspect. Veel bedrijven verdedigen zichzelf door erop te 
wjzen dat er voldoende middelen bestaan, met hetzelfde effect als DMSO. Terry Bristol, PhD, en voorzitter van 
het Instituut voor Wetenschap, Techniek en Public Policy in Portland, Oregon, die Stanley Jacob begeleide door 
zijn studies, ziet de voordelen van DMSO: 
 
"DMSO is veel minder toxisch dan andere middelen, en heeft ook minder bijwerkingen." 
Volgens de therapeutische index is DMSO eigenlijk zeven keer veiliger dan Aspirine. De enige eerder 
waargenomen bijwerkingen zijn een knoflook-achtige geur en irritatie van de huid, die volgens Walker te wijten 
zijn aan het uitdrogen van de huid en deze verdwijnen meestal na herhaald gebruik van DMSO. Toch moeten de 
DMSO-dampen niet worden ingeademd. Intraveneuze toediening van DMSO kan tijdelijk hoofdpijn veroorzaken. 
Toxiciteit of carcinogene effecten werden niet vastgesteld. 
 
 
DMSO behandeling is eenvoudig en veelzijdig 
 
DMSO kan, volgens Dr Morton Walker uitwendig opgedragen, inwendig door injectie of infuus toegediend of 
ingenomen worden. Volgens Walker is het belangrijk dat het gebruikte DMSO farmaceutische of levensmiddelen-
kwaliteit heeft, om een veilig gebruik te garanderen. Door de hoge penetratie van het middel kunnen anders 
onzuiverheden in de DMSO in het menselijk lichaam terechtkomen en kunnen de lever en andere organen 
beschadigd worden. Toegediend via de huid, wordt de hoogste concentratie in het bloedserum na 4 tot 8 uur 
bereikt, oraal meestal na vier uur. Na 120 uur is meestal geen DMSO meer aantoonbaar. 
 
 
DMSO in Duitsland 
 
Als een "gedemonteerd wonder" wordt DMSO in een Spiegel artikel van 24 november 1965 genoemd, vlak nadat 
de Amerikaanse FDA het middel in de VS heeft vertraagd. Men vergeleek het met het thalidomide schandaal vier 
jaar eerder, dat nog steeds zijn schaduw wierp. De reden hiervan, was de reeds genoemde schade aan de 
ooglens in dierstudies door DMSO. Dit werd voorafgegaan door de "demontage van een wonder" jacht van Duitse 
farmaceutische bedrijven na een veelbelovende prooi. In het Spiegel artikel werd geschreven: 
 
“Vijf bedrijven namen deel aan de Run van het wonder: Schering AG (Berlijn), Squibb / von Heyden AG 
(München), Mack (Illertissen), Sharp & Dohme GmbH (München), en - ondanks alle lastige ervaringen, in weerwil 
- het thalidomide productiebedrijf Grünenthal. 
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De Duitse farmaceutische fabrikanten konden maar weinig wetenschappelijk onderzoek laten zien bij hun 
aanvraag van registratie van hun producten bij het Bundesgesundheitsamt; zij verwezen naar de Amerikaanse 
testreeks. Eind augustus [1965] waren de medicaties officieel goedgekeurd. " 
 
In november 1965, na het protest van de FDA in de VS, was de korte glorie van DMSO op de Duitse markt 
vooreerst geschiedenis: 
 
"De farmaceutische groothandelaren hebben, na instructies van de fabrikanten, de levering van DMSO stop 
gezet." 
 
Als excuus werd de snelle invoer op de markt genoemd; opeens sprak er niemand meer over het farmaceutische 
voordeel. 
 
Toen bleek dat de schade aan de ooglens, die werd waargenomen als een neveneffect van DMSO in dierstudies, 
niet voor de mens goldt, werd de situatie voor DMSO weer ontspannen in de Duitstalige landen. Reeds in 1966 
werd op een DMSO Symposium in Wenen verklaard, dat het middel "op zijn minst voor de behandeling van 
Traumatogenic ziekten in trauma en sportgeneeskunde, oppervlakkig gelegen ontstekingen en ontstekingen van 
oppervlakkig gelegen cutane aderen, inzetbaar is. Ook in de behandeling van chronische ziekten zoals discogeen 
letsel en degeneratieve gewrichtsaandoening, bevestigen de wetenschappers de ondersteunende functie van 
deze oxide. De herintroductie op de Duitse markt van DMSO als een actieve werkstof vond plaats in 1982 met 
Dolobene gel, zalf Sport van het farmaceutische bedrijf Merckle. De gel heeft een DMSO gehalte van 15 procent, 
een relatief lage doses. "We zijn naar weten momenteel de enigen in Duitsland," zei Dr Christine Steinhauser, 
Medical Information Manager Orthopedie bij Merckle Recordati GmbH farmaceutisch bedrijf, "die gebruik maken 
van DMSO, als actief ingrediënt in een geneesmiddel voor spier-en gewrichtsaandoeningen. Virunguent zalf [van 
Hermal; Editor's Aut.] tegen herpes labialis bevat ook DMSO, 0,18 g tot 10 g zalf. Verrumal 
oplossing [ook Hermal], is een wrat remover die als adjuvans 8 g per 100 g DMSO oplossing bevat. " 
 
Dit in tegenstelling tot Dolobene hooggeconcentreerde gel drug Paravac een DMSO-emulsie, die momenteel niet 
toegestaan is in de testfase, maar reeds kan worden voorgeschreven als geneesmiddel op recept door de dokter. 
Dit wordt onder meer in de kankertherapie gebruikt. 
 
 

 
 
 

Attentie! 
Als gevolg van wettelijke bepalingen, worden door ons geen aanbevelingen m.b.t. behandeling of therapiën 
gegeven. Het stellen van diagnoses en het voorschrijven van therapiën, zijn allleen aan officiële artsten en/of 
geneesdeskundige personen, die dat volgens de wet zijn, voorbehouden. 
 




