
 
CROCUS SATIVUS 
Fytotherapie  

SYNONIEMEN 
Saffraan 

BESCHRIJVING 
Saffraan is al eeuwenlang één van de meest waardevolle specerijen ter wereld. De stampers van de 
saffraancrocus (Crocus sativus) worden handmatig geoogst en er zijn meer dan 100.000 stampers nodig 
voor een kilo saffraan. Gedroogde saffraan wordt al duizenden jaren als kruid, kleurstof en medicijn 
gebruikt. Het medicinale gebruik stamt vooral uit de traditionele Chinese geneeskunde en de 
ayurvedische traditie, waarbinnen saffraan hoofdzakelijk toegepast wordt vanwege zijn 
stemmingsverbeterende eigenschappen, bij depressie, angsten, als afrodisiacum en vanwege zijn 
positieve invloed op de spijsvertering. Tegenwoordig worden steeds meer traditionele toepassingen 
bevestigd in wetenschappelijk onderzoek. Vooral de inhoudsstoffen crocine en safranal blijken 
gezondheidsbevorderende effecten te hebben, bijvoorbeeld op het gebied van depressie, Alzheimer, 
oogaandoeningen (waaronder maculadegeneratie) en overgewicht. Hiermee is saffraan ook voor de 
hedendaagse gezondheidszorg een uiterst relevant product. 

WERKING 
Crocine is een wateroplosbare carotenoïde die aan saffraanspecerijen hun roodoranje kleur geeft. Crocine 
is een krachtig antioxidant, net als safranal, een andere belangwekkende inhoudsstof van Crocus sativus. 
Safranal is onder meer verantwoordelijk voor het karakteristieke, krachtige aroma van saffraan. Beide 
stoffen remmen de heropname van onder andere serotonine, vergroten zo de beschikbaarheid van 
serotonine in het zenuwstelsel en dragen daarmee bij aan de behandeling van depressie.  

INDICATIES 
Depressie 
Reguliere antidepressiva hebben nog steeds veel bijwerkingen, waaronder beïnvloeding van het 
rijgedrag, droge mond, constipatie, seksuele dysfunctie tot zelfs agressief gedrag en zelfmoordneigingen. 
Bovendien reageert een deel van de patiënten na verloop van tijd niet meer op deze antidepressiva, en is 
therapietrouw daardoor niet optimaal. Uit meerdere dubbelblinde klinische onderzoeken bij personen met 
milde tot matige depressie blijkt dat het antidepressieve effect van Crocus sativus groter is dan placebo 
en vergelijkbaar is met dat van fluoxetine en imipramine. Uit analyse van bioactieve fracties komt naar 
voren dat crocine-1 hoofdverantwoordelijk is voor het antidepressieve effect. Het werkingsmechanisme 
erachter komt deels overeen met dat van imipramine; beide remmen de heropname van serotonine, 
norepinephrine en dopamine. Het eerste effect treedt al binnen een week op, maar het effect is 
maximaal na circa 6 weken. 
Bijwerkingen worden van Crocus sativus niet of nauwelijks gemeld. Het vormt daarmee een 
bijwerkingsarm natuurlijk alternatief bij de behandeling van milde tot matige depressies.  
 
Alzheimer en geheugenverlies 
De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door de afzetting van amyloïde plaques in de hersenen. 
Oxidatieve processen stimuleren de vorming en afzetting van deze plaques. In vitro onderzoek wijst uit 
dat saffraanextract zeer goede antioxidatieve eigenschappen heeft en de vorming van onoplosbare 
amyloïden remt, afhankelijk van dosering en toepassingsduur. De stof die hiervoor met name 
verantwoordelijk blijkt te zijn is trans-crocine-4. In dubbelblind onderzoek onder 54 Alzheimerpatiënten 
blijkt saffraanextract even effectief als Donepezil bij milde tot matige Alzheimer. Uit andere onderzoeken 
komt een algemeen positief effect op leervermogen en geheugen naar voren; dit lijkt te maken te 



hebben met een betere membraanvloeibaarheid in de synaps als gevolg van de toediening van Crocus 
sativus. Saffraan, alsmede de actieve bestanddelen crocetine en crocine, kunnen dus met name op het 
gebied van geheugenschade een bijdrage leveren aan de behandeling van Alzheimer en andere 
neurodegeneratieve aandoeningen.  
 
Maculadegeneratie en retinitis pigmentosa 
Maculadegeneratie is een veelvoorkomende aandoening bij ouderen en één van de belangrijkste 
oorzaken van blindheid; het netvlies veroudert en verliest langzaam zijn functie. Een belangrijke oorzaak 
van maculadegeneratie is de reductie van bloedtoevoer naar het netvlies en het vaatvlies. Van crocine is 
ontdekt dat het de bloedtoevoer sterk doet toenemen in zowel netvlies als vaatvlies en bijdraagt aan 
functieherstel van het oog. Dit effect is te danken aan de vaatverwijdende eigenschappen van crocine, 
hetgeen er mogelijk voor zorgt dat weefsels in het oog meer zuurstof en nutriënten ontvangen. 
Uit in vivo onderzoek bij dieren blijkt verder dat safranal, een belangrijke inhoudsstof van onder andere 
de stampers van Crocus sativus, de celdegeneratie in fotoreceptorcellen vertraagt en verstoringen van 
het bloedvatennetwerk in het oog terugdringt. Het onderzoek concludeert verder dat ook patiënten met 
retinitis pigmentosa baat kunnen hebben bij toediening van safranal.  
 
Afvallen 
Er bestaat enig bewijs dat Crocus sativus in de vorm van Satiereal (een commercieel verkrijgbaar extract 
van saffraanstampers) in combinatie met een dieet een bijdrage kan leveren aan het behalen van een 
beter afvalresultaat. Zestig gezonde vrouwen met matig overgewicht namen acht weken lang deel aan 
een gerandomiseerd, placebogecontroleerd en dubbelblind onderzoek waarbij het effect van inname van 
Satiereal werd gemeten op het lichaamsgewicht en de snoepfrequentie. Twee keer per dag nam de helft 
van de deelnemers 176.5 mg safraanextract (Satiereal) per dag tegenover de andere helft placebo. 
Satiereal bleek na acht weken een significant grotere reductie in lichaamsgewicht te hebben gerealiseerd. 
Ook de gemiddelde snoepfrequentie nam significant af. Het verminderde snoepgedrag zou te danken 
kunnen zijn aan het stemmingsverbeterende effect van saffraan, wat een positieve invloed heeft op het 
verzadigingsgevoel. Geconcludeerd kan worden dat suppletie met Satiereal een steun kan zijn bij het 
behalen van dieetdoelstellingen. 
 
Afrodisiacum 
Traditioneel is Crocus sativus een afrodisiacum. Het gebruik bij erectieproblemen wordt bevestigd in een 
kleine studie bij 20 mannen.  

CONTRA-INDICATIES 
De veiligheid bij zwangerschap en tijdens de lactatieperiode is niet onderzocht. Traditioneel werden 
extreem hoge doseringen saffraan aangewend om abortus op te wekken; of saffraan in normale 
doseringen een samentrekkend effect heeft op de baarmoeder is onbekend. Vermijd gebruik bij 
overgevoeligheid voor saffraan of één van de inhoudsstoffen. Vergeleken met andere kruiden zijn 
allergische reacties naar aanleiding van saffraangebruik zeer zeldzaam.  

BIJWERKINGEN 
In humane studies die met saffraanextract zijn uitgevoerd zijn in de aangegeven doseringen geen 
significante bijwerkingen gevonden. Vroeger gerapporteerde bijwerkingen blijken vaak aan vervalsingen 
(o.a. Colchicum autumnale) toe te schrijven. Saffraan heeft ook geen libidoverlagend effect, zoals 
reguliere antidepressiva wel vaak hebben. Extreem hoge doseringen kunnen wél toxisch zijn, maar dit is 
nooit gevonden voor doseringen beneden 1500 mg per dag.  

INTERACTIES 



Saffraanextract kan de werkzaamheid van andere medicatie beïnvloeden. Beïnvloeding van de werking 
van stemmingsbeïnvloedende medicatie is gezien de werking het meest waarschijnlijk.  

DOSERING 
Onderzoek bij depressie en andere stemmingsstoornissen is gedaan met doseringen die overeenkomen 
met 0,3 mg saffranal (circa 90 mg Satiereal saffraanextract) per dag. Bij afvallen worden hogere 
doseringen gebruikt (circa 180 mg Satiereal per dag). 

SYNERGISME 
Van Crocus sativus is geen synergistische werking bekend. 
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