
 

 - 1 - 

Artikel  
Ganoderma lucidum 

Juripan Triklang (Noi) 

 
 

Ganoderma lucidum geneeskracht 
 

Wat is Ganoderma lucidum? 
Ganoderma lucidum is een soortpaddenstoel, in het Nederlands, gesteelde lakzwam of 
Reishi, in het Engels Lingzhi. Reishi is in China heel bekend als een medicijn uit de 
traditionele Chinese geneeskunde dat al meer dan 2000 jaar wordt gebruikt, sinds het 
tijdperk van keizer Qin Xi. Reishi was vroeger heel zeldzaam maar wordt nu veel gepland en 
gebruikt in veel Chinese kruiden. Het werd al omschreven in de "Shennong Pen Chao", het 
oudste en meest gerespecteerde leerboek van de Chinese geneeskunde. Er wordt gezegd 
dat Reishi de "God van het leven" is (spirituele essentie) en een magische kracht voedt aan 
het lichaam, gebruikt wordt als elixer om het leven te verlengen, je huid laat stralen en kan 
ook een breed scala aan ziekten kan genezen. 
 
De Aziatische bevolking gebruikt deze paddenstoel al eeuwenlang, omdat het aan een 
gezond en lang leven bijdraagt, maar ook omdat het tegen allerlei ziektes helpt. 
Deze paddenstoel is te vinden in veel landen en daarom al heel lang in hoog aanzien. Wat 
opvalt is dat deze paddenstoel meestal niet als voedsel wordt gegeten, want hij is erg taai en 
bitter, maar dat hij, vooral vanwege zijn geneeskrachtige eigenschappen, wordt gekweekt en 
toegepast. 
Vroeger ze waren echter eeuwenlang niet voor iedereen beschikbaar, omdat ze zeer 
zeldzaam waren. Ze kwamen weinig voor in de natuur en werden toen nog niet gekweekt.  
 
Tientallen jaren geleden is daar verandering in gekomen, door sterk verbeterde cultivatie-
methoden van deze paddenstoel. Men kweekt ze tegenwoordig in veel landen onder 
gecontroleerde omstandigheden. Dat levert een uitstekende kwaliteit paddenstoel, die 
daardoor meer beschikbaar is en er daarmee ook voor iedereen.  
 
MG2 kruising soort in Thailand 
Er zijn meer dan 100 verschillende soorten Reishi 
paddenstoel, maar de meest populaire zijn er 6 soorten 
verdeeld volgens de kleuren van Ganoderma lucidum, 
rood, paars, geel, wit, zwart en groen. Rode soorten 
vallen in de groep met de meest geneeskrachtige 
eigenschappen en het meest onderzocht. 
Rode Reishi is een paddenstoel die wordt beschouwd als 
de meest waardevolle onder de hele Reishi-familie. De rode Reishi kan nu in veel Aziatische 
landen worden gekweekt, waaronder ook in Thailand. 
 
In Thailand wordt Reishi al ruim tientallen jaren gekweekt. Begonnen door de in 2016 
overleden Koning Rama IX, beter bekend als Koning Bhumibol, die de koninklijke cultuur van 
de Reishi-cultivatie startte. Het eerste project was het Royal Chitralada-project (1985), Royal 
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Chitralada een paleis in Bangkok, daarna gevolgd door nog diverse andere projecten. 
Tegenwoordig worden bronnen van de Thaise Reishi-cultivatie geacht dezelfde kwaliteit te 
hebben als de in China geproduceerde variant. In de periode van 2008-2011 is via een 
speciaal project gestart van het Muang Ngai Agricultural Park, een privéproject van Koningin 
Sirikit, de vrouw van Koning Rama IX. Hier worden waar de zes soorten Reishi worden 
gekweekt. 
 
De resultaten van het onderzoek zijn de ontwikkeling 
van Reishi waarmee nieuwe soorten zoals MG1, 
MG2, MG5 werden gevonden. De MG2 stammen 
komen voort uit een combinatie van rode Reishi en 
paarse Reishi.  
Rode Reishi houden algemeen verband met het 
versterken van het immuunsysteem, paarse Reishi 
bevat stoffen die hoog-endocriene ziekten 
behandelen zoals schildklier en diabetes. De beide 
soorten hebben hoge geneeskrachtige 
eigenschappen. De MG2 is hiermee een kruising 
soort met veel inhoudelijke sporen en een hoge 
opbrengst en het meest geschikt voor commerciële productie. 

 
 
Belangrijke stoffen en de gezondheidseffecten van GM2 Reishi 
GM2 bevat stoffen die een hoge voedingswaarde hebben en stoffen die belangrijk zijn bij de 
behandeling van ziekten. Stoffen in GM2 zijn onder andere:  
 
1. Polysacchariden is een complex koolhydraat. 
Dat wordt niet in de maag verteerd maar dringt door opname door tot de dunne darm en 
speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van het immuunsysteem.  
Polysacchariden wordt onderverdeeld in groepen omvatten: 

- Ganoderan verlaagt het suikergehalte in het bloed. 
- Semi-cellulose helpt de incidentie van kanker te verminderen. 
- Beta D-Glucan stimuleert de werking van de witte bloedcellen, B-cellen 

(macrofagen), meestal verbergen macrofagen zich in stilte, wanneer het wordt 
geactiveerd door glucaan en door het mineraal germanium, binden ze zich aan 
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vreemde lichaamscellen en produceren eiwitten Cytokinen (boodschappers die 
zetten cellen aan tot replicatie, ontwikkeling en de bestrijding van ziekten). 

De verschillende soorten Cytokinen zoals Interleukine-1, Interleukine-6, GM-CSF en 
Interferon. Dit zijn de stoffen die een belangrijke rol spelen om immuniteit op te bouwen 
tegen kankercellen.  
Bovendien helpt de glucaan de cellen te versterken om collageen en Hyaluronzuur aan te 
maken (soort zuur die een belangrijke rol speelt om de huid gehydrateerd en veerkrachtig te 
houden), voegt nieuwe cellen toe, helpt bij het bestrijden van vrije radicale tegen UV-straling 
en helpt ook bij de bloedcirculatie zodat het water krijgt. 
 
De polysachariden in Reishi werken indirect om het werkproces van het immuunsysteem te 
versterken en helpt ook bij de eliminatie van kankercellen. Wanneer er geen kankercellen in 
het lichaam aanwezig zijn, heeft het geen negatieven effecten op het normale functioneren 
van het lichaam.  
Wereldgezondheidsorganisatie heeft daarom Reishi geclassificeerd als een natuurlijke stof 
die is aangepast om organismen te beschermen tegen ziekteverwekkers. Het wordt afgekort 
als BRM (BRM -Biologische Respons Modificator). 
 
2. Triterpenoïden of triterpeen. 
Triterpeen is een andere stof die Reishi maakt. Dit heeft een bittere smaak door veel 
verschillende soorten stoffen. Momenteel worden in triterpeen 119 stoffen gevonden 
waarvan de belangrijkste Ganoderinezuur is. 
 
Het werking van Ganoderinezuur: 

- Stopt de werking van histamine, hierdoor verminderen allergie, astma en 
longziekten. 

- Het is een cellulaire zuurstofdrager en onderhoud de lever, helpt leververvetting te 
voorkomen. 

- Helpt ontstekingen te weerstaan door het remmen van enzymen, dat ontstekingen 
veroorzaakt. Het remt histamine-afscheiding, die stof veroorzaakt allergische 
reacties. Er is bij testen is gebleken dat Ganoderinezuur een betere werking heeft, tot 
wel 47%, ten opzichte van steroïde medicijnen Hydrocortison 5 mg. Het effect 
hiervan is het verminderen van zwelling en het verminderen van pijn door de 
effecten van chemotherapie. 

- Helpt de communicatie tussen kankercellen te verstoren. Door het ontbreken van de 
communicatie kunnen  kankercellen zich niet delen waardoor zij niet kunnen 
uitbreiden en uiteindelijk uitsterven. 

- Sommige Triterpenoïden helpen bij het verlagen van de bloeddruk en vermindert de 
bloedvetten (LDL cholesterol), waardoor blokkering van atherosclerose door het 
Antioxidant effect ervoor zorgt dat er geen vet aan de wanden blijft kleven. 
Bloedvaten hebben een goede circulatie en goede conditie. 

 
3. Biologisch Germanium (Germanium Ge 132). 
Germanium Ge 132 is het laatst ontdekte belangrijke mineraal en wordt hierna aangeduid 
met GE. 
Een Duitse chemicus was in 1866 de ontdekker van het 32e element. Met het 
onderscheidende kenmerk dat het een halfgeleider is die midden tussen metaal en niet-
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metaal zit. GE helpt om gifstoffen en vreemde stoffen uit het lichaam te verwijderen om het 
elektrisch potentieel te balanceren. Het zorgt ervoor dat de rode bloedcellen 1,5 keer meer 
zuurstof krijgen, daardoor krijgt het weefsel extra zuurstof en maakt het lichaam sterker. 
 
 
De werking van GE: 

- Het is een hoogwaardige antioxidant. 
- Het is een drager van zuurstof op cellulair niveau (zuurstofkatalysator). 
- Het bevat adaptogenen, de stoffen die fysiologische processen in het menselijk 

lichaam in harmonie brengen.  
Onze lichaamsweefsels en cellen hebben een elektrisch potentieel, met gezonde 
lichaamsweefsels en cellen is het elektrisch potentieel in balans. Als het elektrische 
potentieel verbroken is, leidt het onvermijdelijk tot ziekte of disfunctie. Het Biologisch 
Germanium kan het elektrische potentieel balanceren, zo helpt het om te herstellen van de 
ziekten en een gezond lichaam houden.  
De ontstekingen, toxines of letsel veranderen het cellulaire elektrische potentieel. Deze 
verandering zal de functie van de cel verstoren. Het bleek dat kankercellen een zeer hoog 
elektrisch potentieel hebben. GE in Reishi, dat de negatieve lading van het elektron op de 
buitenste ring van het atoom heeft, is verantwoordelijk voor de uitwisseling van het 
elektrische potentieel van de kankercellen naar normaal. De normalisatie van het elektrische 
potentieel zorgt ervoor dat witte bloedcellen de kankercellen makkelijker kunnen bereiken, 
vangen en vernietigen. 
 
- Creëer niet-specifieke immuniteit.  
GE is resistent tegen ziekteverwekkers, niet beperkt tot het type. Dit maakt het superieur 
aan ziekte specifieke vaccins. 
- Verwijdering van zware metalen (chelatie). 
GE is oplosbaar in water. Met het uitscheiden in de urine voorkomt dat residuen zich 
ophopen. Er is een Japans onderzoek dat bevestigt dat GE veilig is. Het consumeren van 
maximaal 10 gram per dag is niet gevaarlijk en wordt niet giftig gevonden. 
Biologisch Germanium/GE is veiliger dan anorganisch Germanium GE dat vroeger werd 
gegeten. Het moet ofwel biologisch zijn of aanwezig zijn in planten, dieren, de natuur. 
Biologisch is anders dan anorganisch, waar er biologische verbindingen zijn maar ook een 
koolstofatoom (C-atomen). 
GE komt voor in veel kruiden soorten zoals knoflook en ginseng. In Reishi is het gehalte GE 
het hoogste, ongeveer 6 keer hoger dan in ginseng. 
 
4. Adenosine  
Dit is een stof dat in spierweefsel aangetroffen wordt, het speelt een belangrijke rol in 
verschillende biochemische processen, zoals energieoverdracht en signaaltransductie. 
Adenosine heeft de eigenschappen om de aggregatie van bloedplaatjes te remmen, 
beschermt bloedvaten, vermindert het optreden van verlamming en ischemische hartziekte. 
 
5. Ergosterol  
Dit is een stof die met behulp van ultraviolet licht wordt omgezet in vitamine D2. 
Ergosterol vermindert toxiciteit in de lever, gebruikt voor leveronderhoud bij cirrose en 
hepatitis. 
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6. Oliezuur en cyclocta-zwavel. 
Deze stoffen zijn anti-secretie van histamine, een allergeen. 
 
 
7. Superoxide-dismutase (SOD). 
Het is een essentieel enzym dat zuurstofradicalen in organismen opruimt. Betekent dat 
het een antioxidant-enzym is. Het heeft mogelijk eigenschappen tegen kanker. Het helpt 
gifstoffen te weerstaan en vertraagt veroudering. 
 
8. Nucleotide  
Dit is een stof opgebouwd uit een stikstofrijk molecuul, een suikermolecuul en een 
fosforzuur. Deze vormen een groep van bio-organische verbindingen die de bouwstenen 
voor DNA en RNA vormen. Ze hebben belangrijke regulerende functies in het metabolisme 
van de cel en het is in staat om energie te leveren aan de splitsing van een chemische 
verbinding onder opname van water. Het helpt ook het zenuwstelsel ontspannen.  
 
9. Vitaminen en Mineralen 
De Reishi paddenstoelen bevatten de volgende vitaminen en mineralen: 
Vitaminen: B, C, D en E 
Mineralen: IJzer, magnesium, kalium, calcium, koper en zink 
 
Antikankermechanismen GM2 Reishi 
Het antikankermechanismen van elke actieve ingrediëntgroep in Reishi is voldoende om als 
volgt omschreven te worden: 

- Glucan of polysachariden verhoogt de sterkte van het immuunsysteem, zoals 
ingeslikte witte bloedcellen (macrofagen). 

 
- Triterpenoïden hindert de deling van kankercellen en het zorgt ervoor dat 

kankercellen zichzelf doden, net als medicijnen voor chemotherapie maar geeft geen 
complicaties. 

 
- Biologisch Germanium maakt het elektrisch potentieel of magnetisch veld bij om de 

kankercellen te regelen. Het zorgt ervoor dat de kankercellen afsterven of 
verzwakken tot het immuunsysteem van het lichaam de cellen kunnen opnemen en 
vernietigen. 

 
- Triterpenoïden en GE zijn organische verbindingen die zuurstof aan de cellen leveren 

of verbeteren. 
Het helpt de cellen zuurstof besparen met als gevolg een teveel aan zuurstof 
alkalische pH van het bloed. Dit is een situatie waarbij kankercellen niet graag 
groeien. 

 
Kwaliteit van GM2 Reishi  
Verslagen over studies in de China, Japan en De Verenigde Staten stellen dat de werking van 
Reishi-sporen effectief hoger is dan de paddenstoel (vruchtlichaam). Wat betreft de 
behandeling van kanker, het kan het leven verlengen en zich herstellen. 
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Onder de “hoed” van een paddenstoel bevindt zich een netwerk van buisjes, ook wel het 
vruchtlichaam genoemd. Aan de uiteinden van deze buisjes bevinden zich de sporen die 
gebruikt worden in medicijnen. De sporen zijn eigenlijk de zaadjes van de schimmel. Als het 
waait, dwarrelen die sporen met de wind mee. Reishi sporen zijn de delen van paddenstoel 
die worden gebruikt voor voortplanting. Het is als het stuifmeel van een bloem. De sporen 
kunnen zich ook op de hoed van de paddenstoel bevinden. De sporen zijn erg klein, 
ongeveer 5-8 micrometer. De kenmerken van Reishi sporen zijn cacaopoederachtig, bruin, 
smakeloos en hebben een mild paddenstoelenaroma.  

 

 
 

 
 

Ongebroken celwand sporen Gebroken celwand sporen 

Ongebroken celwand sporen 
5.000 maal vergroot 

Gebroken celwand sporen 

5.000 maal vergroot 
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Uit onderzoek is gebleken dat de sporen van de Reishi uit twee lagen celwanden bestaat. 
Buitenwand is glad en de binnenwand steekt uit als een doorn die zich vastklampt aan de 
buitenwand.  
Wanneer de buitenste laag ongebroken blijft zijn belangrijke stoffen en de medicinale 
effecten niet beschikbaar. Bij het koken van de sporen gaat een groot deel van de werking 
van Polysachariden en Triterpenoïden verloren. 
Bij een onderzoek van het Siriraj Ziekenhuis in Thailand hebben kankerpatiënten ongebroken 
sporen van Reishi gekregen. Het viel op dat de patiënten veel diarree hadden. Toen de 
ontlasting werd onderzocht, werden de sporen met een ongebroken buitenste celwand in de 
ontlasting gedetecteerd. Het laat zien dat de zuurgraad in de maag de buitenste celwand van 
de sporen niet kan beschadigen. Het is daarom van belang dat de buitenste celwand van de 
sporen eerste gebroken worden zodat vitale stoffen uit de sporen kunnen worden gehaald 
en maximaal in het lichaam kunnen worden opgenomen. 
 
Het pellen van Reishi sporen vereist dus een speciale methode. Veel voedingsstoffen in 
Reishi sporen werken holistisch om te helpen bij het voeden en herstellen van de cellen die 
door kanker zijn vernietigd of beschadigd. Het helpt het lichaam in evenwicht te brengen om 
normaal te functioneren. Het helpt ook om immuniteit op te bouwen en te versterken, 
waardoor het goed is voor onze conditie en vitaliteit om een ziekte en/of aandoeningen 
tegen te houden, voorkomen of ons ertegen te beschermen. 
 
Tegenwoordig zijn er veel producten met Reishi beschikbaar. Ze worden geproduceerd en 
gedistribueerd en in verschillende vormen en uit verschillende landen, zoals gedroogde 
Reishi, Reishi koffie, Reishi capsules, extract Reishi, enzovoort.   
Bij het kopen van Ganoderma lucidum/Reishi producten moeten gebruikers altijd goed 
kijken bij de productinformatie om welk deel van de Reishi paddelstoel het gaat. Helaas is 
er veel misleiding op dit gebied en vaak betaalt men gewoon te veel voor wat er werkelijk 
aan werkzame stoffen in zit. 
 
Toepassingen van GM2 Reishi / Indicaties 

- Verlaagt het cholesterol (LDL) en normaliseert het lichaamsvet 
- Verlaagt een hoge bloeddruk, zorgt voor een betere bloedcirculatie 
- Versterkt het spijsverteringssysteem 
- Stimuleert de werking van witte bloedcellen  
- Versterkt de membranen van de rode bloedcellen 
- Normaliseert en reguleert het hormoonstelsel 
- Stimuleert het immuunsysteem van het lichaam, dus het antiallergeen 
- Verwijdert de gifstoffen uit de lever, onderhoud de lever en het creëren van 

evenwicht voor het lichaam 
- Stimuleert de werking van het zenuwstelsel (CZS en perifere) 
- Remt het ontstekingsproces en het is ook een pijnstiller 
- Antikanker en ondersteunt bij kankerbehandeling 

 
Contra-indicaties 

- Overgevoeligheid/allergisch voor de paddenstoelen 
- Zwangerschap en het geven van borstvoeding 



 

 - 8 - 

- Lage bloeddruk patiënten 
- Trombocytopenie patiënten, het kan risico op bloedingen verhogen bij mensen met 

een laag aantal bloedplaatjes.  
- Bij vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies. 
- Met alcohol gebruiken vooral wijn, risico op huiduitslag en jeuken.  

 
Dosering en veiligheid van gebroken celwand GM2 Reishi 
De werking van GM2 Reishi producten is het best bij lege maag, bijvoorbeeld 1 uur voor het 
ontbijt of 1 uur voor het naar bed gaan. Heel belangrijk is, voor je GM2 Reishi producten 
gaat gebruiken, dat je met een arts/therapeut in overleg gaat. 
 
Algemeen:  

- 450-500 mg per dag met water 
Kankerpatiënten:  

- De eerste en tweede stadion 1 g per dag met water 
- De deerde en veerde stadion 4 g per dag met water 

  



 

 - 9 - 

Foto’s verschillende soorten Ganoderma lucidem / Reishi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Zwarte Reishi Paarse Reishi 

Groene Reishi Gele Reishi 

Witte Reishi Rode Reishi 
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