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WERKINGWERKINGWERKINGWERKING 
Al eeuwenlang gebruiken de Zuid-Amerikaanse Indianen de binnenbast van de Pau d’Arcoboom bij verschillende 
aandoeningen, waaronder diverse infectieziekten. Toen dit middel onder de aandacht van Westerse onderzoekers 
kwam, werd ontdekt dat het krachtige antiseptische eigenschappen had en zowel tegen virussen, bacteriën, 
schimmels en parasieten effectief bleek, zonder toxisch te zijn voor gezonde lichaamscellen. Pau d’Arco extract is 
inmiddels ook bekend geraakt in de Westerse complementaire geneeskunde. Echter, veel Pau d’Arco bereidingen 
blijken weinig of niets meer van het actieve bestanddeel lapachol te bevatten, mede door onvoldoende 
identiteitscontrole op het materiaal (waardoor vermenging kan plaatsvinden). Daarom is juist bij Pau d’Arco extract 
standaardisatie op lapachol zo belangrijk. Hoewel er in Nederland veel aanbieders van Pau d'Arco producten zijn, 
zijn er maar zeer weinig daarvan gestandaardiseerd. 
 
Pau d'Arco is een grote boom uit de tropische regenwouden van Centraal en Zuid Amerika. De boom kan 30 meter 
hoog worden en een diameter van 2-3 meter bereiken. De naam Pau d’Arco komt uit het Portugees en betekent 
letterlijk "boogstok". De Indianen gebruiken het hout om er bogen voor het boogschieten van te maken. Andere, 
minder bekende namen voor Pau d'Arco zijn Taheebo, Ipe Roxo, Lapacho en zijn botanische naam Tabebuia. De 
naam Pau d'Arco verwijst naar verschillende Tabebuia ondersoorten, maar in de kruidengeneeskunde meest 
gebruikte soort is "Tabebuia avellanedae" (synoniem aan Tabebuia impetiginosa). Niettemin zijn ook andere 
Tabebuia ondersoorten onderzocht, zoals T. neochrysantha, T. ochracea T. heptaphylla, T. rosea, en T. serratifolia.  
 
Al eeuwenlang gebruiken de Indianen van Midden en Zuid Amerika deze bast voor medicinale doelen. Waarschijnlijk 
gebruikten de Inca’s Pau d’Arco ook al. In de zestiger jaren van de 20e eeuw is Pau d'Arco voor het eerst op 
inhoudsstoffen onderzocht, waarbij xyloïdon werd ontdekt, een ingrediënt met antibiotische en antivirale werking. 
Sindsdien zijn meer ingrediënten ontdekt, waaronder lapachol, waar momenteel het meeste onderzoek naar is 
verricht. 
 
De Pau d'Arcoboom staat bekend om zijn stevige en duurzame hout, dat bestendig is tegen schimmels en 
insectenvraat. Belangrijke oorzaak daarvoor is de aanwezigheid van een grote hoeveelheid quinonen. De groep 
van quinonen is een belangrijke groep verbindingen in de planten- en dierenwereld. Twee leden van deze familie 
zijn bijvoorbeeld vitamine K en co-enzym Q10. Inmiddels zijn meer dan 20 quinonverbindingen gevonden in de bast 
van de pau d'Arcoboom. Lapachol maakt, samen met bèta-lapachol (een ander belangrijke inhoudsstof van Pau 
d'Arco) deel uit van de groep van naftoquinonen. De groep naftoquinonen is een vrij zeldzame groep quinonen. 
Een andere belangrijke groep quinonen in Pau d'Arco is de groep anthraquinonen. Het is erg bijzonder om beide 
groepen quinonen in één soort te vinden en wetenschappers opperen dat een belangrijk deel van de werking van 
Pau d'Arco mogelijk op synergie tussen beide groepen is terug te voeren.  
 
Quinonen zijn betrokken in het biologische transport van waterstof en electronen in de cellulaire ademhaling. Het 
belangrijkste voorbeeld is de electronentransportketen in de mitochondriën, waar uiteindelijk ATP wordt 
geproduceerd. De Pau d’Arco quinonen blijken selectief de electronen-transportketen in pathogene cellen (o.a. te 
sterk gemuteerde cellen) te ontkoppelen (maar niet in gezonde cellen). Daardoor kan de cel (vrijwel) geen ATP meer 
produceren en gaat uiteindelijk dood. 
 
In dergelijke cellen remt Pau d’Arco ook ATP-ase, nodig voor de synthese van DNA en RNA. ATP-ase is het enzym dat 
de laatste stap in de ATP-vorming katalyseert. Het resultaat is apoptose (celdood). In gezonde cellen blijkt dit 
verschijnsel niet op te treden. 
 
Quinonen lossen slecht op in water, en daarom is het maken van Pau d’Arco thee niet effectief. Alleen het circa 10 
minuten koken van de bast geeft een mild effectieve oplossing, Effectiever is de gepulverde bast, maar nog beter is 
een extract. Veel Pau d’Arco op de markt blijkt echter van slechte kwaliteit te zijn, voornamelijk vanwege gebrek 
aan kwaliteitscontrole. Vaak wordt zowel de binnenste als de buitenste bast gebruikt (die er bij de houtproductie 
wordt afgestript), en doordat de takken en bladeren al verwijderd zijn is controle op de identiteit van het materiaal 
niet meer goed mogelijk. Het is dan ook niet zo gek dat een analyse van 12 verschillende Pau d’Arco producten 
aantoonde dat slechts één product Lapachol bevatte en dan ook slechts in spoorhoeveelheden. Vandaar ook dat 
het zo belangrijk is om een gestandaardiseerd Pau d'Arco product te kiezen. 



Van Pau d'Arco is een duideli jke werking aangetoond tegen een groot aantal z iekteverwekkende Van Pau d'Arco is een duideli jke werking aangetoond tegen een groot aantal z iekteverwekkende Van Pau d'Arco is een duideli jke werking aangetoond tegen een groot aantal z iekteverwekkende Van Pau d'Arco is een duideli jke werking aangetoond tegen een groot aantal z iekteverwekkende 
micromicromicromicro----organismen:organismen:organismen:organismen:    

● Antibiotisch:Antibiotisch:Antibiotisch:Antibiotisch: Er is een grote groep ziekteverwekkende bacteriën waartegen Pau d'Arco effectief is gebleken. 
Dit zijn bacteriën als Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori en Brucella.  

● Antifungaal: Antifungaal: Antifungaal: Antifungaal: De naftoquinonen in Pau d'Arco blijken een grote effectiviteit te hebben tegen Candida 
albicans en minimaal elf andere schimmels en gisten. Lapachol en bèta-lapachol hebben antifungale 
activiteit die vergelijkbaar is met of sterker is dan ketaconazol, een veelgebruikt antischimmelmiddel. Echter 
Pau d’Arco wordt vaak over het hoofd gezien bij de behandeling van Candida-schimmels.  

● Antivi raal:Antiv i raal:Antiv i raal:Antiv i raal: Eén van de sterkste werkingen van Pau d’Arco is tegen virussen. Lapachol remt de groei van 
verschillende virussen, waaronder diverse herpesvirussen, sommige influenzavirussen, het poliovirus en het 
Epstein-Barr virus. Gesuggereerd wordt dat remming van enzymen die deze virussen in staat stellen zich te 
hechten, hiervan de oorzaak is.  

● Antiparasitair :Antiparasitair :Antiparasitair :Antiparasitair : Ook een werking tegen verschillende parasieten (waaronder malaria, schistosoma en 
trypanosoma) is wetenschappelijk aangetoond. In 1948 werd Pau d’Arco genoemd als één van de meest 
veelbelovende antimalariamiddelen.  

● AntiAntiAntiAnti----inf lammatoir :inf lammatoir :inf lammatoir :inf lammatoir : Extracten van Pau d’Arco-bast blijken anti-inflammatoire activiteit te vertonen en blijken 
in vivo actief bij een groot aantal ontstekingen.  

● Antioxidant:Antioxidant:Antioxidant:Antioxidant: In vitro-onderzoek toont een duidelijke en krachtige remming aan van vrije radicalen en 
ontstekingsstoffen (o.a. leukotriënen) door Pau d’Arco-inhoudsstoffen. Pau d’Arco extract kan zich tot de 
sterkste antioxidanten rekenen.  

● Antihistamine: Antihistamine: Antihistamine: Antihistamine: Pau d'Arco bevat tevens quercetine, xyloïdon en andere flavonoïden. Zoals met veel andere 
flavonoïden is quercetine nuttig bij het versterken van de capillairen. De antihistamine-werking maakt het ook 
geschikt bij mensen met allergische aandoeningen als hooikoorts en dermatitis.  

● Immuunst imulat ie:Immuunst imulat ie:Immuunst imulat ie:Immuunst imulat ie: De immuunstimulerende effecten van Pau d’Arco zijn deels toe te schrijven aan de 
sterke antimicrobiële effecten.  

 
INDICATIESINDICATIESINDICATIESINDICATIES 
In de volksgeneeskunde van Zuid-Amerika wordt Pau d’Arco gebruikt bij onder meer diverse infectieziekten (o.a. 
griep, schimmelinfecties, verkoudheid), koorts, malaria, artritis, slangenbeten, doorbloedings-stoornissen, syfilis, 
maagzweren en diabetes. Uitwendig wordt het door de Zuid-Amerikaanse Indianen gebruikt tegen huidschimmels 
en eczeem. 

Wetenschappeli jke onderbouwing is er met name voor het gebruik bi j :Wetenschappeli jke onderbouwing is er met name voor het gebruik bi j :Wetenschappeli jke onderbouwing is er met name voor het gebruik bi j :Wetenschappeli jke onderbouwing is er met name voor het gebruik bi j :    
● Infecties (viraal, schimmel bacterieel, parasitair):Infecties (viraal, schimmel bacterieel, parasitair):Infecties (viraal, schimmel bacterieel, parasitair):Infecties (viraal, schimmel bacterieel, parasitair): Pau d’Arco remt en vernietigt diverse bacteriën, 

gisten, schimmels en virussen. De in Pau d’Arco aanwezige quinonen lijken daarvoor verantwoordelijk. 
Naftoquinonen (N-factors) staan momenteel ook in de belangstelling als natuurlijke pesticiden. Pau d’Arco 
kan ook worden ingezet tegen diverse soorten parasieten. Inhoudsstoffen van Pau d’Arco zijn intensief 
onderzocht in relatie tot Schistosoma mansoni en Trypanosoma cruzi, respectievelijk de veroorzakers van 
Bilharzia (Schistosomiasis) en de ziekte van Chagas (Trypanosomiasis).  

● Huidinfecties: Huidinfecties: Huidinfecties: Huidinfecties: Ook wanneer het oraal wordt ingenomen, worden Pau d’Arco-inhoudsstoffen via de huid 
uitgescheiden, waar het een natuurlijke barrière vormt die micro-organismen inactiveert, kort nadat ze in 
aanraking zijn gekomen met de huid. In de slijmvliezen van het maagdarmkanaal gebeurt precies hetzelfde, 
waardoor penetratie van parasieten wordt tegengegaan.  

● Darmstoornissen: Darmstoornissen: Darmstoornissen: Darmstoornissen: Regelmatig gebruik van Pau d’Arco bevordert regelmatige darmbewegingen. Dit effect 
wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van naftoquinonen en athraquinonen. Gebruikers van Pau d’Arco 
bemerken een plezierige en matige verlichting van de darmen, leidend tot meer regelmaat.  

 
CONTRACONTRACONTRACONTRA----INDICATIESINDICATIESINDICATIESINDICATIES 
Omdat bij dieren mogelijk als gevolg van lapachol, teratogene effecten en een verhoogde kans op abortus zijn 
gevonden, wordt aangeraden geen Pau d’Arco te gebruiken tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding. 
 
BIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGEN 
Hoewel Pau d'Arco toxisch is voor gemuteerde cellen, virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en andere micro-
organismen, lijkt het veilig te zijn voor gezonde humane cellen. Bijwerkingen (vooral misselijkheid) treden eigenlijk 
alleen op met geïsoleerde componenten van Pau d'Arco, zoals pure lapachol, in zeer hoge doseringen. Dergelijke 
doseringen lapachol worden zelfs bij intensiever gebruik van Pau d'Arco extract meestal niet bereikt. Bovendien 
blijken dergelijke bijwerkingen volledig reversibel. 
 
INTERACTIESINTERACTIESINTERACTIESINTERACTIES 
Pau d’Arco heeft een anticoagulerende werking. Patiënten dia anticoagulantia gebruiken dienen daar rekening 
mee te houden.De inhoudsstof lapachol is een sterke remmer van een tweetal vitamin K afhankelijke 
stollingsenzymen (vitamin K epoxide reductase en vitamin K quinone reductase) en heeft zodoende een coumarine-
achtige werking. 
 
DOSERINGDOSERINGDOSERINGDOSERING 
Pau d’ Arco dosering kan variëren afhankelijk van de gekozen toedieningsvorm. Als gestandaardiseerd extract 
(bijvoorbeeld 1% lapachol) is een gebruikelijke dosering 500-2000 mg extract per dag. 
 
Pau d'Arco kan preventief gebruikt worden in tijden dat de kans op infectie groter is. 
 



In tijden van acute, actieve infectie kan de dosering verhoogd worden. Lapacho wordt vaak over het hoofd gezien 
bij de behandeling van Candida-schimmels. 
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