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Annona muricata L. (Graviolaboom, vrucht: zuurzak) 

Inleiding 

Soursop; dat was de enige naam waaronder ik Annona muricata kende voor ik aan dit eindwerk 
begon, ondertussen leerde ik er wel twintig. Ik twijfelde lang over welke plant ik zou kiezen, omdat 
ik met elke keuze zoveel interessante andere planten moest laten liggen. En toch was het de 
zuurzak die telkens terug bleef komen in mijn hoofd. Niet alleen omdat ik het heerlijke sap er van 
met veel plezier had gedronken in Jamaica in 2012 (en op een terrasje in Madrid twee jaar later!), 
maar ook omdat ik van zoveel mensen hoorde hoe gezond het wel niet was. Toen ik na kort 
opzoekwerk merkte hoeveel controversie is er momenteel is rond de geneeskrachtige werking 
(vooral op het internet), en dan vooral de anti-kanker werking van de plant, was ik er zeker van dat 
ik Annona muricata wou kiezen voor mijn eindwerk. 
 
Het internet staat vol met supplementen van en informatie over zuurzak en zijn spectaculaire 
werking, maar tegelijk kom je ook veel tegenstanders tegen. Het is echt moeilijk om de waarheid te 
achterhalen, omdat niet alleen het belang van de volksgezondheid er mee te maken heeft maar 
ook het verlangen naar winst van de farmaceutische bedrijven. Momenteel zijn er nog steeds 
studies lopende, maar het verbaast me dat er nog niet veel meer bekend is over de vrucht. Langs 
de andere kant zijn er aanwijzingen dat de actieve stoffen in de vrucht de kans op een atypische 
vorm van Parkinson kunnen verhogen. Het is dus een moeilijke balans tussen een wonderplant en 
een zenuwgif...of toch als je veel bronnen raadpleegt. 
 
Wat me helemaal nieuwsgierig maakte is het feit dat Annona muricata op lijst nummer één staat 
van de verboden planten in Europa. Echt?! Dit verbaasde me enorm. Ik dronk het een paar jaar 
geleden toch op een terrasje in Madrid? De vrucht is gewoon te koop in exotische supermarkten, 
online en wordt soms verwerkt in drankjes. Nochtans is het verboden om ze importeren voor 
voeding...zouden ze de vrucht dan allemaal als cosmetisch product importeren? Het is op z'n minst 
vreemd te noemen, zeker toen ik merkte dat zelfs de mensen bij Velt, de vereniging voor 
ecologisch leven in Vlaanderen, dachten dat de plant volledig legaal was. Het was dan ook pas 
tijdens een Skype-gesprek met professor Patrick Van Damme van de universiteit in Gent dat ik hier 
opheldering over kreeg en dat de puzzelstukjes in elkaar vielen. De vrucht staat helemaal niet 
omwille van gezondheidsredenen op de verboden lijst, maar wel  om economische redenen, 
waarover later meer. Het gesprek dat ik had met vriend en kenner Aart Timmermans bevestigde 
voor mij nog meer mijn vermoeden dat het vooral economische redenen zijn die de verspreiding 
van deze anti-kankerplant tegengaan. 
 
Voor cosmetica mag de plant dus wel legaal gebruikt worden, en daarom besliste ik voor mijn 
praktische proef een huidcrème te maken, omdat de inhoudsstoffen ook het herstel en de 
regeneratie bevorderen, en werken tegen uitslag, zweren en puisten. Zelf zal ik zuurzak altijd lekker 
blijven vinden, drinken in sapjes en wie weet ooit nog medicinaal gebruiken. Ik vond het een zeer 
interessante plant om te onderzoeken. Via deze weg wil ik docent Patrick Oostvogels bedanken 
voor de vlotte begeleiding en hulp, Aart Timmermans voor zijn eeuwige gouden raad en 
gesprekken, en ook mijn vriend Jannick voor zijn geduld tijdens het maken van dit eindwerk en het 
studeren voor de verschillende examens. 
 

Namen, synoniemen en etymologie 

Synoniemen: A. macrocarpa wreckle, A. Bonplandiana Kunth, Guanabanus muricatus G, A. 
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Caerensis Barb. Rodr., A muricata var. Borinquensis Morales 

Nederlands: Zuursop, Zure Sop, Zuursop, Sopfruit, Sopvrucht 

Engels: Soursop, Sour Sop, Prickly Custard Apple 

Frans: Corossol, Corossolier, Cachiman épineux 

Duits: Sauersack 

Spaans: Guanábana (ook gebruikt in het Nederlands), mamon 

Portugees: Graviola (ook gebruikt in het Nederlands) 

Brazilliaans: Pawpaw, Soursapi 

Surinaams: Prickelappel 

Maleisië: Belanda (betekent “Hollander”) 

India: Munolla 

De naam is vermoedelijk afkomstig van het Nederlandstalige zuurzak dat gebruikt werd op de 
Nederlandse Antillen. 

Familie: Annona, Annonaceae (Neefje van de Magnoliaceae) 

De Annonaceae zijn tweezaadlobbig en bedektzadig. Het woord muricata betekent stekelig, zoals 
de buitenkant van de vrucht.  
Dit is de familie van de vla-appelbomen, ook wel custard-appelbomen genoemd. De boom waar de 
zuurzak aan groeit is de Annona muricata. Er zijn meer dan 60 soorten Annonaceae bekend, 
waarvan vele eetbare vruchten hebben zoals de cherimoya, vla-appel of de zuurzak natuurlijk, de 
laatste heeft ook de grootste vrucht. 

De naam komt uit het Latijn en betekent “jaarlijkse oogst”. Het geslacht bevat verschillende 
eigenschappen die in alle soorten terugkomen, zeker op het vlak van hoogte, wortelgestel, schors, 
stam, bloemenvorming, bestuiving, en soort van vrucht.  
Soms wordt de zuurzak per ongeluk verwisseld met de Durian Balando of Doerian, maar dat is een 
aanverwante en niet dezelfde vruchtsoort. Diegenen die er het meest op lijken zijn Cherimoya 
(Annona cherimola Mill), vla-appel (A. reticulata L.), suikerappel (A. squamosa. L.) en wilde zuurzak 
(A. senegalensis Pers.) die origineel uit Oost-Afrika komt. 

Gelijkaardige vruchten: Zoetzak, bergzuurzak, pawpaw, atemoya, wilde custardappel, marolo, 
cherimoya, aligator-appel, nangka, prairiebanaan, roomappel en broodvrucht. 

Herkomst 

Oorspronkelijk groeide de boom enkel in de Caraïben (Jamaica, Cuba,...) en Centraal-Amerika 
(Panama, Mexico,...). In kleinere getale kwam hij ook voor in Zuid-Amerika (bijvoorbeeld in 
Colombia, Ecuador, Peru, Brazilië en Venezuela). De Portugezen verspreiden de plant waarschijnlijk  
naar Afrika, voornamelijk Congo. De Nederlanders brachten hem dan weer naar Zuidoost Azië. Het 
was ook één van de eerste planten die van Amerika naar Australië gebracht werd. 

In 1526 omschreef Spaans historicus en schrijver Gonzalo Fernández de Oviedo y Váldez zuurzak 
als een inheems gewas uit West-Indië en Noord en Zuid-Amerika in zijn werk La historia general y 
natural de las Indias. 

In Curaçao was er in de 17de eeuw al een grote plantage en slavenmarkt die men Zuurzak noemde. 
De plant werd daar toen al op grote schaal verbouwd. In de jaren '70 van de vorige eeuw deed 
men ook onderzoek naar de plant, dus de bronnen die zeggen dat het een nieuwe ontdekking is 
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zitten er op dat vlak helemaal naast. Of toen al duidelijk was waar de plant toe in staat is blijft een 
andere vraag. Bepaalde yoghurtmerken gebruiken al jaren zuurzak in hun bereidingen, onder de 
Spaanse naam Guanábana. 

In 1879 werd de vrucht in Florida geregistreerd door de American Pomological Society en in 1887 
verkocht men Cubaanse zuurzak in Key West. 

In 1964 vond in Zwitserland het eerste Internationale Congres van de Agrarische en Voedsel 
Industrie van de Tropische en Subtropische zones plaats. Wetenschappers van de laboratoria van 
Nestlé gaven toen aan dat zuurzak, guave en markoesa de 3 meest belovende vruchten waren om 
de Europese markt te veroveren. De reden hiervoor zijn hun aantrekkelijke en aromatische 
kwaliteiten, en het feit dat je ze zowel tot pulp, nectar en jelly kan verwerken. 

In 1968 werd 2266 ton (!) sap verwerkt in Venezuela. In Puerto Rico bestond de oogst in 1977 uit 
bijna 100 ton. 

De naam verwijst naar de smaak en textuur van de vrucht, die “soppy” zou zijn, zoals stukjes brood 
in water. 

Vindplaats 

In landen met een tropisch klimaat is de vrucht graag gezien en wordt ze gecultiveerd. Je vindt ze 
soms ook nog wild. Onder andere in Mexico, India, Zuidoost Azië en Polynesië  en midden en Zuid-
Amerika is de plant te vinden. Op de Caraïben en in Brazilië vind je ook veel zuurzak en in Sri Lanka 
heeft men het tot hoogtes van 460m gevonden. Men kweekt zuurzak onder andere in: Angola, 
Brazilië, Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, India, Mexico, Panama, Peru, Verenigde Staten (Zuid-
Florida, Porto Rico), Venezuela en Zuidoost Azië. In Zuid-Amerika is Mexico de grootste producent. 
In de Verenigde Staten zetten mensen de boom ook vaak in hun tuin of serre. Er zijn zelfs mensen 
die de bomen in potten zetten maar dan blijven ze klein en dragen ze veel minder vruchten, een 
echte kamerplant is het natuurlijk niet. 

Zuurzak groeit op hoogtes van zeeniveau tot 1200m, sommigen spreken zelfs van 3500m. Het is de 
meest tropische van alle annonaceae en alle landen waar de plant groeit hebben een gemiddelde 
temperatuur van meer dan 18°C en een jaarlijkse regenval van meer dan 1500mm. Tropische 
landen hebben het hele jaar door regen, met kleine maandelijkse temperatuurschommelingen 
(minder dan 3°C). 

Op de meeste plaatsen groeit de vrucht heel het jaar door (door de tropische, gelijkmatige 
temperaturen), maar op sommige plekken hangt het af van de seizoenen. Zo bloeit hij in Mexico in 
het droge seizoen (december-januari) en in Brazilië in het het natte seizoen (november-februari). 
De plant gedijt het beste in een grond die vochtig is en vaak spoelt met vers water. 
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Beschrijving 

De Graviolaboom (net zoals alle annona-bomen) wordt gemiddeld 4-8m hoog, de boom heeft 
glanzende, donker groene bladeren en er groeien tweeslachtige bloemen aan die korte stelen 
hebben, aan de (redelijk smalle) stam of aan de takken. Hij is altijd groen en begint vruchten te 
dragen vanaf hij 3 tot 5 jaar oud is. Pas na twintig jaar bereikt de boom zijn maximumhoogte. De 
fruitproductie is redelijk schaars, een boom produceert slechts tussen de 12 en 20 vruchten per 
jaar. De boom leeft meestal 
niet langer dan honderd jaar, 
wat voor bomen redelijk kort 
is. De stam is afgerond en ruw 
met een donkerbruine kleur, 
hij is niet zo breed. De schors 
is relatief glad. 

De boom lijkt erg op A. 
montana Macf. en wordt vaak 
verwisseld. De bloemen van 
zuurzak zijn groter. Voor de 
rest is het moeilijk om de 
plant en vruchten te 
verwisselen met andere, 
gelijkaardige soorten, omdat 
het uiterlijke van zuurzak zo 
specifiek is. 

     Bron: Fruitipedia.com 

Bloemen 

De bloemen groeien meestal niet in 
clusters maar individueel, zonder 
patroon verspreid over de boom. Ze 
kunnen op zowat elk deel van de plant 
ontwikkelen; op twijgjes, takken of zelfs 
rechtstreeks op de stam. Ze hebben zes 
bloemblaadjes, drie geel-groene aan de 
buitenkant en drie zachter gele aan de 
binnenkant. De bloemen zijn groot (2 
inches) en driehoekig. 

Vanaf de bevruchting van de bloemen 
duurt het 15-24 weken voor de vrucht 
volgroeid is, ze wordt dan iets bleker 
groen dan voordien. (Door 

 Bron: tropicalthefernsinfo.com 

 vermindering aanmaak chlorofyl van 15%.) De bloemen zijn hermafrodieten, hebben meestal een 
aangename geur en komen alleen of in groepjes van 2 tot 4 bloemen voor. De boom komt na drie 
tot vier jaar in bloei, al kan het soms vroeger zijn afhankelijk van de externe omstandigheden. De 
bestuiving gebeurt hoofdzakelijk door insecten en soms door de wind. Zelfbevruchting is zeker niet 
de regel bij annonas, als er niet genoeg insecten zijn ziet men een daling in het aantal vruchten per 
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plant en in de omvang en vorm van de vrucht. 

Vrucht (met zaden) 

Er groeit een harde, stekelige maar smaakvolle vrucht aan de boom die we zuurzak noemen. De 
vrucht is meestal peervormig (zakachtig, asymmetrisch), sommige noemen het hartvormig. Ze 
heeft stekels die telkens uit een ruitje komen van het ruitjespatroon op de schil. De vrucht wordt 
tussen de 20 en 60 cm groot (gemiddeld 15-30cm) en schommelt dus tussen de grootte van een 
vuist en een volwassen mensenhoofd. De zuurzak weegt tussen een halve en zeven kilo! (Sommige 
bronnen spreken zelfs van tien, zuurzak is de grootste vrucht uit de annona familie). De meeste 
wegen echter rond de 4kg. De groene schil is vaak witachtig groen gespikkeld en kan zelfs een gele 
schijn hebben. De vrucht is soms licht gekromd van vorm en enigszins afgeplat. De onrijpe vrucht is 
donkerder groen en is soms zo goed gecamoufleerd tussen de bladeren dat je ze moeilijk ziet 
hangen.      

Het vruchtvlees is sneeuwwit en volrijp is het zeer zacht, vezelig en pappig. De smaak is sappig en 
zoetzuur en er zitten vele grote zaden in de vruchten. Het vruchtvlees lijkt op dat van cherimoya 
maar is iets zuurder en minder zoet. Elke vrucht heeft 127 tot 170 zaden (sommige bronnen 
spreken over 25 tot 250...), verspreid in het vruchtvlees. Je moet deze verwijderen voor je de verse 
vrucht eet, anders zijn ze giftig. Ze zaden zijn 1-2 cm groot en zijn zwart. (Na drogen worden ze 
donkerbruin.) 

      

Bladeren 

De bladeren zijn uitgespreid en hebben een bladsteel van ongeveer 1 cm. Ze zijn gaafrandig en 
ovaalvormig. Ze worden tot 20 cm lang maar zijn meestal tussen de 14 en 16 cm. Ze worden 5 tot 
7cm breed. Bovenaan zijn ze glanzend en donkergroen, onderaan dof en lichtgroen. Ze voel een 
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beetje als leer en buigen vaak een beetje naar beneden af. 

Wortels 

Het wortelsysteem heeft heel veel oppervlakkige wortels en heeft niet zo'n sterke verankering als 
andere tropische bomen zoals de mango. 

Bron: monografie Britse overheid 
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Bron: monografie Britse overheid 

Overige botanische aspecten 

Teeltaanwijzingen 

De zuurzak plant zich voort door middel van de zaden die zich in de vruchten bevinden. In de 
natuur gaat dit gewoon door de vruchten die op de grond vallen en de zaden die daar vanzelf 
kiemen door de juiste omstandigheden, maar als je zelf wil zaaien kan je best nog een paar extra 
dingen doen: het zaad een beetje aanvijlen met een rasp zodat de hard buitenkant gekwetst wordt 
en de kleur van het zaad een klein beetje lichter wordt, 24 uur laten weken in lauw water en dan 
pas (niet te diep) zaaien in vochtige grond. In de zomer kan je hem in België eventueel buiten 
zetten, al is dat nog steeds niet ideaal, de plant houdt van warme temperaturen. 
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Bron: monografie Britse overheid 

Vereisten bodem, licht en klimaat 

Zuurzak houdt van een (sub)tropisch klimaat. De vrucht groeit het beste bij temperaturen tussen 
21 en 30°C en is gevoelig aan schommelingen, zeker onder de 12°C. De plant kan ook niet goed 
droge, koude wind verdragen. Bij lage temperaturen stopt de groei en bij vrieskou sterft de plant. 
De plant heeft veel licht nodig, al hebben wetenschappers al planten gevonden in de amazone die 
perfect gedijden in de schaduw. Zuurzak vereist ook diepe grond met goede verluchting, maar kan 
op verschillende types van grond groeien. De PH is het best tussen de 6 en 6,5 en de bodem moet 
altijd vochtig zijn. 

Oogst, plukken, bewaren en verwerken 

Sommige streken, zoals Hawaii, hebben door hun klimaat wel drie oogsten per jaar! 

De plant kan enkel in (sub)tropisch klimaat groeien en kan dus maar in bepaalde delen van de 
wereld geteeld worden. De vruchten en preparaten zijn duur omdat het erg moeilijk is de vrucht te 
vervoeren zonder te beschadigen. Sommige bronnen spreken over een verlies van 60% na het 
oogsten. De vrucht is rijp en op zijn hoogtepunt 3 tot 7 dagen na het plukken, daarna wordt ze 
zachter en geraakt dan snel gekwetst. De 5 tot 6 dagen nadat de vrucht zachter geworden is zijn 
ideaal voor verwerking. Nadien worden de vruchten erg snel slecht en onbruikbaar, het proces is 
dus echt delicaat. 

De pulp die men maakt voor verkoop is zowel vacuüm, ingevroren als in blik te koop. Op die 
manieren kan je de vrucht erg lang bewaren. 

De bladeren kunnen zoals andere kruiden gedroogd worden, net zoals de schors, de wortels en de 
bloemen. 

Geschiedenis, traditioneel gebruik 

Volksgeneeskunde wereldwijd 

Al sinds de oudheid eet men de vrucht(pulp) in vele landen. De pulp wordt ook verwerkt in talloze 
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dranken en gerechten. De zwarte zaden zijn oneetbaar maar kunnen wel medicinaal gebruikt 
worden, net als de bladeren, schors en bloemen. 

In volgende landen werd het medicinaal gebruik van zuurzak geregistreerd: Barbados, Borneo, 
Brazilië, Cook eilanden, Curaçao, Dominicaanse republiek, Guatemala, Guam, Guyana, Haïti, 
Jamaica, Madagaskar, Maleisië, Peru, Suriname, Togo en de hele Caraïben. 

Hieronder volgt een overzicht van het medicinaal gebruik. De meeste toepassingen waren op het 
vlak van parasitaire infecties en kanker. Ook als verdovend, koortswerend en krampwerend middel 
wordt het al erg lang gebruikt. Ook het versterken van de immuniteit is al lang erkend. 

 
Bloemen: Bronchitis, hoest 
Fruit: Tegen diarree, dysenterie, koorts, lactogeen, mondzweren, parasieten en om rust te brengen 
Zaden: Vooral als insecticide, adstringerend, tegen luizen, insecticide, parasieten, wormen, 
braakstillend 
Schors: Astma, ondersteunend bij bevalling, hoesten, diabetes, hartversterkend, hypertensie, 
tegen parasieten, verdovend, tegen spasmen, tegen slangenbeten 
Bladeren: Tegen abcessen, artritis, adstringerend, bronchitis, hoest, diabetes, dysenterie, koorts, 
problemen met de galblaas, hartproblemen, indigestie, infectie, wormen, lactogeen, 
leverproblemen, malaria, zenuwachtigheid, parasieten, uitslag, reumatische aandoeningen, 
ringworm, verdovend, rustgevend, huidproblemen, spasmen, tumoren, oogziektes, maag en 
darmklachten 
Wortels: diabetes, verdovend en anti-spasmatisch, anti-kanker, aderziektes, diarree, dysenterie, 
koorts, tegen spierspasmen en goed voor de mannelijke impotentie 

ONRIJPE VRUCHT: dysenterie, kanker, diuretisch, anti-koorts, anti-malaria, huidziektes, uitslag en 
oedeem 
ONRIJPE SCHIL: anti-diarree, braakstillend en chronische dysenterie – adstringerend 
ONRIJPE PULP: voetparasieten en bepaalde leveraandoeningen 
 
In Suriname behoort het zuurzakblad tot de plantaardige medicijnen tegen depressie. Daarnaast 
zou het daar tot op vandaag gebruikt worden bij hypertensie, ringworm, griep, scheurbuik, 
huiduitslag, malaria, neuralgie, artritis, reuma, hartkloppingen, hoge bloeddruk, nervositeit, 
diarree, koorts, misselijkheid, steenpuisten en spierspasmen. 

In de bergen in Peru gebruikt men de bladeren tegen ontstoken slijmvliezen en om de afvoer van 
slijmen te vergemakkelijken. Ze gebruiken de gemalen zaden om parasieten te doden. Er is 
archeologisch bewijs dat de plant al sinds de oudheid in Peru gebruikt wordt. 

In de Caraïben wordt het nog steeds gebruikt tegen hoest, astma en griep. 

Volgens de Javaanse traditie drinkt men thee van zuurzakbloemen tegen hartritmestoornissen na 
een hartaanval. 

Men gebruikt zuurzakbladeren in combinaties met anderen planten om (stoom)baden van te 
maken, bijvoorbeeld tegen koorts. 

Het wordt als sinds de oudheid gebruikt om te bloeddruk te verlagen. 

Men gebruikte de bladeren vroeger om vlees in te verpakken. 

In het oerwoud rond de Amazone gebruiken medicijnmannen de plant om astma, lever- en 
gewrichtsklachten te behandelen. Ze behandelen er ook diabetes mee en gebruiken de schors, 
wortels en bladeren evenzeer als verdovend middel en tegen krampen. Ze noemen het de 
wonderboom. 
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Stammen in Guyana maken thee van de bladeren of de schors en gebruiken het als verdovend en 
hartversterkend middel. 

In de Braziliaanse Amazone gebruikt men thee van de bladeren voor leverproblemen en de olie 
van de bladeren en de onrijpe vruchten wordt gemixt met olijfolie en uitwendig gebruikt voor 
reumatische aandoeningen en artritis. 

In Jamaica, Haïti en de rest van West-Indië gebruikt men de vruchten en het sap tegen koorts, 
parasieten en diarree. De schors en bladeren worden gebruikt tegen spasmen en krampen, als 
verdovend middel, hartversterkend, tegen verkoudheden en groep, om de bevalling te 
vergemakkelijken, tegen astma, hoge bloeddruk en parasieten.   

In India gebruikt men zuurzak voor verschillende kwalen. In de Ayurvedische geneeskunde gebruikt 
men het als een tonic om het immuunsysteem te versterken, als middel voor abortus, tegen de 
steken van schorpioenen, tegen hoge bloeddruk en om de luchtwegen te stimuleren. 

Omdat de vrucht uit Zuid-Amerika komt is er geen informatie beschikbaar over het medicinale 
gebruik ervan door artsen en deskundigen zoals Van Bingen, Dodoens, Hippocrates of Lobelius. Ik 
ga er vanuit dat zij deze vrucht niet kenden. 

Legendes, mythes, saga's, bijgeloof 

Spijtig genoeg heb ik geen verhalen rond zuurzak gevonden. Wel is het geweten dat deze plant al 
sinds de oudheid gebruikt wordt, onder andere door de Maya's. 

Men maakt er ook een kruidenmengselbad van voor baby's die dan beter beschermd zouden zijn 
tegen het boze oog. De baby zou ook sneller kruipen als het regelmatig zo'n bad neemt en het zou 
helpen tegen krampen en huilbaby's. 

Evolutie gebruik vroeger-nu 

De plant behoort in vele landen al erg lang bij de maatschappelijk aanvaarde geneesmiddelen, om 
de verschillende redenen die eerder in dit document al vermeld werden. De meeste toepassingen 
waarvoor men het toen gebruikte komen nog steeds terug in de recente studies, maar de focus is 
gewijzigd naar de anticarcinoge werking. Hoewel het vandaag nog steeds gebruikt wordt in de 
volksgeneeskunde is het in het westen niet bekend voor andere eigenschappen dan de werking 
tegen kanker. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat wij de vrucht hier nog niet zo lang 
kennen en dat hij hier niet kan groeien, dat maakt hem minder interessant voor ons. Langs de 
andere kant gebruiken vele mensen in de Caraïben, Zuid-Amerika en andere plekken waar de plant 
voorkomt het nog steeds voor de toepassingen die al eeuwenlang meegaan. 

Gebruikte delen 

Zowel het vruchtvlees, de schors, de wortels, de bloemen, de bladeren als de pitten kunnen 
gebruikt worden, maar het zijn vooral de bladeren die de grootste anticarcinogene en andere 
werkingen hebben. Voor oogontstekingen gebruikt men dan weer de bloemen. 

Men moet opletten met de schors, wortels, vrucht en zaden omdat er alkaloïden inzitten die 
mogelijk schadelijk kunnen zijn (onder andere voor het zenuwstelsel). 

Inhoudsstoffen 

Graviola bevat talloze inhoudsstoffen waar nog maar een klein deel van in kaart is gebracht. De 
studies zijn begonnen in 1940 en nog steeds zijn niet alle stoffen bekend. Zowel de bladeren, 
wortels, schors, fruit als zaden bevatten bijna ontelbaar veel bio-actieve stoffen zoals 
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acetogenines, alkaloïden, terpenen, flavànoïden en oliën. 

Men weet van het bestaan van: 

Annonaceum, acetogenine, annocataline, annohexocine, annomonicine, annomontacine, 
annomuricatine A & B, annomuricine A & E, annomutacine, annonacine, annonacinone, 
annopentocine A & C, cis-annonacine, cis-corossolone, cohibine A & D, corepoxilone, coronine, 
corossoline, corossoloon, donhexocine, epomuricenine A & B, gigantetrocine A & B, 
gigantetrocinoon, gigantetronenine, goniothalamicine, iso-annonacine, javoricine, montanacine, 
muracine A & G, muricapentocine, muricatalicine, muricataline, muri-catenol, muricatetrocine A & 
B, muricatine D, muricatocine A & C, muricine H, muricine I, muricoreacine, murihexocine 3, 
murihexocine A & C, murihexol, murisoline, robustocine, rolliniastatine 1 & 2, sabadeline, 
solamine, uvaramicine I & IV, xylomaticine° 

De belangrijkste suikers zijn fructose, glucose en sucrose en het meest voorkomende zuur is 
citroenzuur. Het is ook de enige annona met tannines in z'n pulp. 

Annonacine (één van de acetogeninen* in zuurzak) is de meest werkzame stof en dat is niet alleen 
bij het remmen en zelfs stoppen van kanker. Deze stof is ook rechtstreeks in verband gebracht met 
een antiparasitaire, insecticide en anti-microbiële werking. Spijtig genoeg is het ook een soort 
zenuwgif (neurotoxine) waarvan men vermoedt dat het een atypische vorm van Parkinson zou 
kunnen veroorzaken. Het komt hoofdzakelijk voor in de bladeren, schors en zaden van de plant. 
Annonacine actetogeninen komen enkel in de Annonaceae familie voor. Er zijn meer dan 40 
gedocumenteerde acetogeninen in zuurzak. 

Annonacine: C35H64O7 (chemisch) 

Wetenschappelijk onderzoek toonde ook aan dat er een aantal alkaloïden in de plant zitten die 
werken tegen depressie.   

Zuurzak zou ook een plantaardige bron van B12 zijn, ook al claimen veel bronnen nog steeds dat 
dit alleen in vlees terug te vinden is. Daarnaast bevat de plant veel mineralen en is het een bron 
van proteïne. 

De alkaloïden reticuline en coreximine zijn ook geïdentificeerd. 

Bevat co-enzym Q10 (anti-oxidant) en aminozuren en erg veel vezels. 

Er zit etherische olie in en de meeste aromacomponenten zijn esters (80% bij onderzoek in 1981). 

De plant bevat ook oxaalzuur maar dat is zo weinig dat het geen negatieve effecten heeft op het 
lichaam. 

De meeste van de acetogeninen die men gevonden heeft in zuurzak zijn ondertussen 
gepatenteerd. 

                                                 
°Lijst gekopieerd van Salusi.nl 
*Mitochondriale complex I remmers 
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Vrucht 

Chemische samenstelling 100g eetbare zuurzak*: 

-82,8g: vocht 
-53,1 tot 61,3 calorieën.  
-Bevat mineralen calcium, magnesium, kalium, 
zink, fosfor en ijzer 
-Vitamines B1, B2, B3 en C.  
-Essentiële aminozuren: tryptofaan, methionine en 
lysine 

Vitamines C, B1 en B2 

 

Wortel 

Acetogenines: panatelline, uvariamicin IV, 
uvariamicin I, reticulatacin, reticulatacin 10-I en 
solamine. 

 

 Bron: amazon.com 

Zaden 

Muricine A, B, C, D, E, F & G, Muricatetrocine A & B, Longifolicine, Corossoline & Corossoloon 

Glycoproteïne lectine 

Van de overige onderdelen van de plant vond ik spijtig genoeg geen specifieke indeling van de 
inhoudsstoffen. 

Eigenschappen en indicaties 

Er is al redelijk veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar zuurzak (vooral naar de 
acetogeninen in de plant, voor de behandeling van bepaalde kankers) maar de vele bronnen 
spreken elkaar tegen. Bij muizen, kankercellijnen en in vitro onderzoeken waren de testen voor het 
gebruik tegen kanker positief, maar dat is geen voldoende bewijs om het op mensen te proberen. 
Daarnaast zeggen artsen dat ze het niet kunnen verantwoorden om geen chemotherapie te 
gebruiken. Testen op mensen zijn ook nog niet gebeurd omdat men bang is dat de stoffen 
(zenuw)schade kunnen aanrichten in het lichaam. Uit onderzoek bleek dat atypische Parkinson 
vaker voorkomt bij mensen in Guadeloupe, en dat zou door zuurzak kunnen komen (zaden, wortels 
en fruit, maar vooral de eerste twee). Eerst veronderstelde men dat de alkaloïden hiervoor 
verantwoordelijk waren maar het bleek later dat het de acetogeninen zijn. 

Het internet staat vol met discussies tussen mensen die positief getuigen over de geneeskrachtige 
werking, en anderen dan weer helemaal niet. Door de giftige eigenschappen is het 
onwaarschijnlijk dat er snel meer onderzoek zal gebeuren. Toch zijn er tot vandaag heel wat 
universiteiten die studies blijven doen en stoffen en werkingen patenteren. Ze willen de stoffen 
synthetiseren om zo een veilig geneesmiddel op de markt te kunnen brengen. Langs de andere 
kant komen er de laatste tijd veel berichten naar buiten over de heroriëntering van medicatie, 

                                                 
*Volgens checkupandhealth.weebly.com 
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waarbij nieuwe toepassingen van bestaande geneesmiddelen in de oncologie wordt bedoeld. In 
het kader daarvan kunnen we er beter niet op rekenen dat Annona muricata L. snel als medicijn 
gebruikt zal worden. Het kost de farmaceutische industrie ook veel meer geld om zo'n nieuw 
medicijn op de markt te brengen dan om verder te werken op een reeds bestaand geneesmiddel. 
Los van het feit of het op lange termijn beter is voor de patiënt of niet. 

De annonacine acetogeninen komen enkel voor in de Annonaceae-familie en zijn ook 
verantwoordelijk voor de anti-oxidatieve werking van de plant. Ze vallen enkel de enzymen in de 
membranen van de kankercellen aan, en die enzymen komen niet voor in gezonde cellen, 
waardoor die geen schade kennen. Ook de anti-parasitaire en en anti-microbiële werking blijken 
hier aan toe te schrijven te zijn. 

Bepaalde aspecten zijn vergelijkbaar met die van het middel Adriamycin, dat gebruikt wordt als 
chemotherapeutisch medicijn. In specifieke gevallen blijkt graviola zelfs méér potentie te hebben 
dan de klassieke medicijnen. Op het internet claimt men dat de werking 10 000 keer sterker zou 
zijn maar dat getal is nergens op gebaseerd en uit de lucht gegrepen. De Catholic University of 
South Korea, die men vermeld als autoriteit bij sommige van de artikels op het internet, bestaat 
niet eens. 

En toch volgen er na onderzoek telkens verbluffend positieve resultaten. Zo zorgde de injectie van 
10mg/kg annonacine bij muizen met Lewis longkanker ervoor dat de kankercellen afnamen met 
57,9%. Daarnaast gebeurden er ook nog heel veel in vitro onderzoeken met acetogeninen die 
positief uitdraaiden. (Zes verschillende tumor cellijnen, anti-kanker bij prostaat en pancreas. Het 
werkte tegen leukemie, borstkanker, darmkanker, longkanker en andere tumorcellen. De 
annonacine heeft de kankercellen letterlijk gedood. Sommige mensen beweren dat de geur van de 
vrucht doet denken aan die van de medicatie van chemotherapie. 

Bij het blootstellen van de neurotransmitter dopamine aan de alkaloïden van de wortelschors 
ontstonden coreximine en reticuline. Na 24 uur waren 50% van de neuronen afgenomen met 
18mcg/ml van een totaal extract van 4,3mcg/ml coreximine of 100mcg/ml reticuline. De GABA 
neuronen werden ook aangetast. De cellen stierven af bij het toevoegen van glucose. Chronische 
blootstelling hieraan zou tot een atypische vorm van Parkinson kunnen leiden.  
In 2003 voege men annonacine toe aan culturen met cellen van de middenhersenen. Er waren 
giftige effecten op lange termijn, maar op korte termijn stierven de cellen niet af. De annonacine 
verkorte ook de levensduur van andere neuronen. Het toevoegen van glucose of mannose bij de 
annonacine zorgde er dan weer voor dat de cellen bleven leven. Uit het onderzoek bleek dat een 
acute behandeling van de neuronen (in vitro) met een extract van de wortelschors de opname van 
dopamine remde, maar de cellen niet doodde. 

De anti-depressieve, sedatieve en verdovende werking is waarschijnlijk te wijden aan bepaalde 
alkaloïden die inwerken op de receptoren in de hippocampus. Onderzoek bij ratten wees ook uit 
dat je na behandeling met graviola beter om kan gaan met stress. 

De alkaloïden in de wortelschors, schors, stam en zaden zijn gelinkt aan levodopa-resistante 
parkinson. In vitro studies tonen aan dat ze schade berokkenen aan het DNA en de apoptose van 
dopaminecellen en GABA neuronen. Grote doses van deze delen van de plant moeten vermeden 
worden.* 

Zowel de extracten, infusen als decocten van bladeren als van de schors bevatten volgens in vitro 
en in vivo experimenten mogelijk toxische remmers van het mitochondriale complex I. Annonacine 

                                                 
*Lannuzel, A., et al. “Toxicity of Annonaceae for dopaminergic neurons: potential role in atypical parkinsonism in 

Guadeloupe.” Mov. Disord. 2002; 17 (1): 84-90 
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is hiervoor verantwoordelijk.* 

De meeste bronnen vermelden duidelijk dat er géén bewijs is van het positieve effect van zuurzak 
omdat er nooit testen bij mensen gebeurd zijn. De zenuwschade is de grootste reden waarom er 
niet meer onderzoek gedaan wordt, samen met de hoge kostprijs om een nieuw geneesmiddel op 
de markt te brengen. En toch zijn er erg veel getuigenissen van mensen die er baat bij hadden. De 
meeste bronnen zijn het eens dat het vooral de zaden en wortels zijn die deze schade zouden 
veroorzaken, en dat je daar mee moet opletten. 

Volgens verschillende bronnen heeft onrijpe zuurzak nog andere medicinale eigenschappen dan de 
rijpe. Meer hierover bij de verdeling per onderdeel van de plant. 

In het besluit van de monografie van de Britse overheid rept men dan weer met geen woord over 
negatieve effecten en zegt men zelfs dat er een grote markt wacht op zuurzak. 

In de Verenigde Staten wordt de vrucht zowel voor culinair gebruik als als supplement veel 
verkocht. Het is een populair middel als natuurlijke therapie tegen kanker. Vele mensen, ook in 
andere delen van de wereld, wachten niet op verder onderzoek en gebruiken de plant als 
aanvulling of vervanging van hun medicijnen tegen kanker. Het wordt in zovele culturen al zo lang 
gebruikt tegen zo veel verschillende dingen, dat het door de publieke opinie over het algemeen als 
veilig beschouwd wordt. 

Al bij al kan het met zuurzak ook nog dezelfde kant uitgaan als met Taxus, waarbij men 30 jaar 
onderzoek deed voor men het eerste geneesmiddel met de werkzame stof Taxol aanbood aan een 
kankerpatiënt. Het heeft bij zuurzak tien jaar geduurd voor men de eerste annonacines kon 
synthetiseren dus het is een proces van lange adem. Daarnaast blijken de cellen van de stof een 
unieke structuur te hebben waardoor sommige onderzoekers al afhaakten. Ze moeten de stof dan 
ook nog net genoeg wijzigen om de werking niet aan te tasten maar wel om er een patent op te 
kunnen nemen. Voorlopig kan men natuurlijke stoffen niet patenteren, al proberen grote 
organisaties als Monsanto dat jammer genoeg wel te doen. Dat wijzigen naar een nieuwe stof blijkt 
niet zo gemakkelijk bij annonacine, en tot nu toe bleek de werking telkens grotendeels verloren te 
gaan. 

Om heel dit gedoe met patenten, geld en rechten te omzeilen zouden de eigenaars van de 
gepatenteerde annonacines ook kunnen beslissen dat de niet te patenteren (natuurlijke) stof vrij 
gebruikt kan worden door alle firma's voor research om er een medicijn van te maken. Zo ging het 
ook met Taxol. Maar de heroriëntering van bestaande medicatie in plaats van het op de markt 
brengen van nieuwe strooit op dat vlak wel roet in het eten. 

Laat ons hopen dat het er toch van komt, en anders zullen mensen de plant via andere wegen zelf 
wel ontdekken. 

Anti-kankerwerking 

De werking is volledig toegekend aan de annonacegene acetogeninen die verschillende 
mechanismen in gang zetten: 

• Inhibitie van NADH oxidase in het membraan van de kankercellen. Het ATP-niveau gaat 
hierdoor naar beneden waardoor  de groei van kankercellen geremd wordt of volledig 
stopt. 

• Inhibitie van NADH in het mitochondriale transportsysteem. 

• Inhibitie van kankercellen die resistent zijn tegen verschillende medicijnen. Verminderde 

                                                 
*Bioactive Foods in Promoting Health, Ronald Ross Watson & Victor R. Preedy (Oxford: Academix Press, 2009) 
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werkzaamheid van de pomp in het plasmamembraan rond cellen. Deze pomp met P-
glycoproteïnes zorgt er vaak voor dat de medicatie geëlimineerd wordt nog voor ze aan de 
kankercellen geraakt. De pomp heeft ATP nodig om te functioneren maar die wordt 
stilgelegd of tenminste verminderd door de acetogeninen. 

• Kankercellen in de S-fase van hun cyclus zijn meer vatbaar voor de acetogenine 
annonacine. Het is in staat om de celcyclus te stoppen in de G1-fase en te verhinderen dat 
ze naar de S-fase gaat. 

• Verminderd apoptose celdood. 

• De processen met enzymen waar de annonacine acetogeninen op werken zijn enkel te 
vinden in het membraan van kankercellen waardoor gezonde cellen niet aangetast worden. 

Door bovenvermelde acties kunnen de acetogeninen de oxidatieve werking in het lichaam 
verminderen en de ATP-productie verminderen. Wanneer de kankercellen geen ATP hebben 
resulteert dit in apoptose voor deze cellen. 

De meeste bronnen beweren dat dit enkel werkt bij pas ontdekte kanker, en niet bij mensen die 
een snelgroeiende kanker hebben of die al veel chemische medicatie en bestraling kregen. 

Zuurzakonderzoek in Taiwan 

In 2001 publiceerde de Taiwanese Kaohsiung Medical University een belangrijke studie* naar 12 
stoffen die ze isoleerden uit de zaden van de vrucht. De studie verscheen in het gerenommeerde 
Journal of natural products. Na onderzoek bleek dat het meest waardevolle aspect van de zuurzak 
de selectiviteit van de werkzame stoffen is. 

Deze twaalf stoffen werden onderzocht: Muricine A, B, C, D, E, F & G, Muricatetrocine A & B, 
Longifolicine, Corossoline & Corossoloon. Niet één maar al deze stoffen remden of vernietigden 
kwaadaardige cellen tot op bepaalde hoogte. De belangrijkste kanttekening hierbij is dat gezond 
cellen hierbij volledig intact bleven. Dit staat in schril contrast tot een behandeling met 
chemotherapie. 

Volgens dit onderzoek zijn deze stoffen ook anti-parasitair, antibacterieel en antiviraal. 

Zuurzakonderzoek in Indonesië 

Volgens onderzoek van de Cancer Chemopreventieve Research Center Universiteit van Gadjah 
Mada onderdrukt een kleine dosis zuurzakblad effectief kanker. Het onderzoek is gebaseerd op de 
ruwe extracten van de bladeren (ED50<20 ug/ml). Een afkooksel van 10-15 bladeren is volgens de 
onderzoekers veilig om te eten. 

Zuurzakonderzoek in de Verenigde Staten 

Uit het onderzoek van het AgrEvo Research Center in North Carolina blijkt dat het blad 
darmkankercellen veel sneller doodt dan adriamycine en chemotherapie. In tegenstelling tot die 
laatste zou zuurzak een onderscheid kunnen maken tussen gezonde en ongezonde cellen, 
waardoor er geen negatieve bijverschijnselen zijn. 

Al in 1976 startte het National Cancer Institute het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de 
plant. (Op basis van de informatie van een wetenschapper uit de onderzoekersgroep die probeerde 
om een chemische of synthetische versie te maken van de stoffen.) Uit de resultaten bleek dat het 

                                                 
*Novel Cytotoxic Annonaceous Acetogenins from Annona muricata; F.R. Chang; July 2001’ (J. Nat. Prod., 2001, 64 (7), 

pp 925–931)… 
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blad en het hout in staat zijn om kankercellen aan te vallen en te vernietigen. Spijtig genoeg zijn 
deze resultaten enkel voor interne doeleinden en worden ze niet gepubliceerd. Sinds de eerste 
testen zijn er enorm veel proeven ondernomen in een 20-tal onafhankelijke laboratoria, en die 
kwamen allemaal uit bij hetzelfde resultaat. Het wijdverspreide verhaal dat de stoffen in zuurzak 
10000 keer beter zouden werken zou hieruit ontstaan zijn. 

Purdue University in West-Lafayette, Indiana (VS), heeft enorm veel onderzoek gedaan naar de 
acetogeninen waarvan het meeste gesubsidieerd is door The National Cancer Institute en the 
National Institutes of Health. De Universiteit heeft minstens negen patenten genomen op de anti-
kanker en insecticide werking. Uit hun vele studies bleek  ook dat zuurzak kankercellen in de 
prostaat, pancreas en longen aanvalt en vernietigt. 

In 1997 bewees het Journal of Medical Chemistry activiteiten tegen drug-resistente kankercellen. 
Ook het vernietigen van de cellen bij prostaat- en alvleesklierkanker werden opnieuw bevestigd. 

Zuurzakonderzoek in Japan 

In maart 2002 bestudeerden wetenschappers de stof acetogenine, die in verschillende gewassen 
voorkomt. Hun studie richtte zicht op 18 muizen die longkanker hadden. 6 van hen kregen niets, 6 
van hen de klassieke drug adriamycine en de laatste 6 annonacine (dosis 10mg/kg) vanuit zuurzak. 
Na twee weken toonde de groep met adriamycine een afname van 54,6% van de tumormassa ten 
opzichte van de controlegroep die niets kreeg, maar 3 van die muizen waren gestorven door het 
gif. De 6 die behandeld zijn met annonacine leefden allemaal nog en de tumormassa daalde met 
57,9%, zonder giftige bijwerking voor de muizen. 

Algemene werking: 

• Leverbeschermend 

• Depressiviteit 

• Herpes Simplex virus 

• Adstringerend 

• Antiparasitair (zaden, takken, schors) 

• Antiviraal (o.a. HIV en Herpes Simplex) 

• Antibacterieel (bladeren, stam, schors) 
Onder andere tegen: E. coli, P. aeruginosa, S. flexneri, S. spp, S. marcescens, S. aureus, S. 
albus, S. newport, B. subtilis 

• Verhoogt de verbindingen van serotonine receptoren (in vitro bij extracten van vrucht, 
bladeren en zaden) 

• Verhoogt de algemene immuniteit 

• Vermindert de negatieve effecten van cafeïne (vermoedelijk door hoge vitamine C en/of de 
anti-oxidatieve werking) 

 

Alles in het vet is wetenschappelijk bewezen door wetenschappelijk (voornamelijk in-vitro) 
onderzoek. De rest van de eigenschappen wordt vermoed maar ze zijn (nog) niet bewezen. (Ze 
komen vaak terug in het traditioneel gebruik.) Er is geen wetenschappelijk bewijs voor 
doeltreffendheid bij mensen, gebruik is op eigen risico. 
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ORALE INNAME 

EIGENSCHAPPEN INDICATIES 

BLADEREN Hiervan is geen bewijs dat het de kans op 
Parkinson zou verhogen, in tegenstelling tot de 
schors, wortels, zaden en vrucht. 

Anti-oxidatieve en anti-carcinogene werking Blaas- en prostaatkanker, borstkanker, 
alvleesklierkanker, longkanker, 
dikkedarmkanker, huidkanker, eierstok en 
baarmoederhalskanker, nierkanker, leverkanker 

Anti-oxidanten zorgen voor algemene 
gezondheid in het lichaam en gaan vrije 
radicalen tegen. Ook belangrijk tegen hart- en 
vaatziekten en andere veelvoorkomende, 
“westerse” ziektes. 

Immunomodulator (verbetert de kwaliteit van 
de weerstand) 
Antibacterieel 
Antiviraal 
Anti-schimmel 

Preventie en behandeling van virale, bacteriële 
en schimmelinfectieziekten; zwakke weerstand; 
verhinderen van aantal infecties en versnelling 
van de genezing. 
Versterkt en ondersteunt de algemene werking 
van het immuunsysteem. 

Bloeddrukverlagend Hypertensie (intraveneus getest op ratten, bij 
30% ging hij naar beneden) 

Adstringerend Diarree 

Anti-parasitair en insecticide Tegen inwendige parasieten (bijvoorbeeld 
malaria) 

Insecticide tegen M. sanborni, L. decemlineata, 
M. persicae en Blatella germanica. 

Ontspannend, verdovend en cardiodepressief Stress, spanning, onrust, slapeloosheid (thee, 
kussen), zenuwen 
spier)pijn, spierspanning (getest op konijnen) 
depressiviteit (thee) 
hoge hartslag, ... 

Antispasmodisch (op de gladde spieren van de 
spijsvertering) 

Krampen in maag en darmen (door saponinen, 
flavonoïden, tannines en alkaloïden) 

Beschermt preventief de lever   Goed voor of na het drinken van alcohol, of het 
eten van vette voeding. 

Ontsmettend op de urinewegen Urineweginfecties (bewezen bij ratten) & 
gonorroe (fijnstampen en hoepelolie en jenever 
toevoegen) 

Anti-convulsief Epilepsie (getest 100mg/kg extract met ethanol 
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aan muizen) 

Reden niet gevonden Aderverkalking 

Diabetes onder controle houden 

VRUCHT  

Anti-oxidatieve en anti-carcinogene werking Zie “bladeren” 

Immunomodulator (verbetert de kwaliteit van 
de weerstand) 
Antibacterieel 

 

Zie “bladeren” 

Anti-parasitair Zie “bladeren” 

Koortswerend Koorts 

Lactagoog Om lactatie te bevorderen (wordt door enkele 
bronnen tegengesproken) 

Adstringerend Diarree en dysenterie 

Nervositeit (bij kinderen) Bedplassen 

Reguleert de bloedsuikerspiegel Diabetes: stimuleert aanmaak insuline in 
alvleesklier en reguleert de bloedsuikerspiegel. 
Mensen in de Tropen die lijden aan suikerziekte 
kunnen dus best de vrucht eten. 

Bron van B12 Te kort of bij plantaardige voeding, komt 
volgens sommige bronnen niet in plantaardige 
voeding voor. 

Anti-depressivum Depressie 

SCHORS  

Cardiodepressief Hoge hartslag, spanning (getest op konijnen) 

Anti-bacterieel Bacteriële infecties 

Beschermt de maag Maagzweren 

Anti-oxidatief Zie “bladeren” 

Anti-viraal Herpes simplex 

Antispasmodisch Geen specificaties over gevonden 

Bloeddrukverlagend Hypertensie 

Verdovend Zie “bladeren” 
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ZADEN WAARSCHUWING: Met de zaden mag je zeker 
niet experimenteren, er zitten veel alkaloïden in 
de zaden en die kunnen al snel veel kwaad 
doen! 

Anti-carcinogeen Borst- en dikkedarmkanker 

Anti-spasmatisch, braakstillend Maag-en darmkrampen, braken, misselijkheid 

Anti-bacterieel en anti-parasitair Zie “bladeren” 

WORTEL  

Antispasmatisch Maag- en darmkrampen 

Bloeddrukverlagend Hypertensie 

Verdovend Zie “bladeren” 

 

UITWENDIGE TOEPASSING 

BLADEREN  

Ontspannend Slapeloosheid, nervositeit depressiviteit en 
verwardheid (in een kussen) 

Bloeddrukverlagend Hypertensie (aftreksel om hoofd mee te 
wassen) 

Huidherstellend en regenererend Zweren, puisten en uitslag 

Koortswerend Koorts (in bad) 

Ontstekingsremmend Oppervlakkige ontstekingen (kompres) 

VRUCHT  

Vermindert zweten Zweethanden en zweetvoeten (onrijpe vrucht 
mengen met water) 

Ontstekingsremmend Bij gewrichtsontstekingen (water, olie, azijn 
toevoegen aan geraspte, onrijpe vrucht) 

BLOEMEN  

Ontstekingsremmend Oogontstekingen 

SCHORS en WORTEL  

Anti-parasitair Tegen luizen (ook bij huisdieren) 
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Verwerkingsvormen en doses 

OPGELET: Omdat er nog niet zoveel bekend is over zuurzak kan je best overleggen met een ervaren 
fytotherapeut of herborist voor je de plant medicinaal gaat gebruiken. In principe mag het NIET. 

Een aftreksel van de bladeren bevat even veel acetogenines als een aftreksel van de wortels en 
bijna even veel als dat van zaden. Het voordeel is dat er minder stoffen inzitten met een negatieve 
werking op de zenuwcellen. 

Na wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gebruik op lange termijn (6 maanden) de ATP bij gezonde 
cellen afgeremd zouden kunnen worden. 

De duur van een behandeling varieert per persoon en per klacht. 

Commercieel is zuurzak in alle vormen te koop; vers, vloeibaar, gedroogd en in pillen. (ook al is het 
verboden in Europa, je kan het online gemakkelijk bestellen en vers kopen in fruitwinkels) Een deel 
van deze aanbieders beweert extracten te verkopen waarvan het annonacine-niveau veel lager ligt 
dan de gevaarlijke dosis. 

Vrucht 

Vers (één vrucht bevat ongeveer 15mg annonacine) → de meeste mensen vinden dit te zuur 

Pulp (een blik bevat meestal 36mg annonacine) 

Gemengd met water 

Gemengd met water, olie en azijn als kompres voor ontstoken gewrichten 

Bladeren 

Infuus: 150ml kokend water over ongeveer 2 gram gedroogde bladeren. Bedenkt voor 5-10 
minuten laten trekken, drie keer per dag drinken tussen de maaltijden door.  
Tinctuur: 1:2, 2-4ml drie keer per dag. 
Capsules: 2 à 3 gram per dag 

Volgens het onderzoek van de Cancer Chemopreventieve Research Center Universiteit van Gadjah 
Mada gebruik je best een afkooksel van 10 bladeren gekookt in 3 kopjes water. Nadien voeg je nog 
een kopje water toe. Wanneer het afgekoeld is filter je de vloeistof en drink je 's ochtends een 
kopje. Je krijgt het er warm, zelfs heet van en zweet soms overvloedig. Het duurt volgens hen 3-4 
weken voor het begint te werken. 

De bladeren kan je verwerken in een infuus (bv depressiviteit) en zalf. 

In een kussen zoals bij depressiviteit of slapeloosheid 

Koud water maceraat (hoofdpijn, hoge bloeddruk, koorts, hartproblemen → hoofd mee wassen) 

Kauwen (voor of na het drinken van alcohol, leverbeschermend) 

Stampen, hoepelolie en jenever toevoegen 

In bad 

Zaden, wortels, schors en bloemen 

Wegens gebrek aan onderzoek en de aanwezigheid van alkaloïden in de zaden, schors en wortels 
wordt het gebruik ervan afgeraden. 

Bloemen worden vandaag amper gebruikt. Er is geen onderzoek naar de verwerkingsvormen en er 
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is geen informatie over te vinden. 

Cosmetisch gebruik 

Sommige cosmeticabedrijven verwerken het extract van de bladeren in crèmes. Het is 
huidherstellend en regenereert de huidcellen. Het werkt ook ontspannend en anti-oxidatief op de 
huid. Er is echter geen groot commercieel gebruik in de cosmetica, ook al is het in Europa enkel 
toegestaan onder cosmetische vorm, en niet voor voeding. 

Culinair gebruik 

De zuurzak kan je vers van de boom eten. Hij smaakt volgens de meeste mensen als een 
combinatie tussen aardbei en ananas, met de zurige tonen van citrus en een romige, 
onderliggende smaak zoals kokosnoot of banaan. Heel soms zeggen er mensen dat de smaak hen 
herinnert aan kaas, maar dat zijn er niet veel. De specifieke smaak wordt veroorzaakt door de 
caprionzuren amyl en geranyl. Sommige mensen vinden de vrucht te zuur om vers te eten maar 
vinden het verwerkt heel lekker. 

Je kan de vrucht onder andere vinden in:  
Verse pulp (bijvoorbeeld als dessert) 
Smoothies 

 Agua Fresca: Colombiaans drankje met Graviola en melk.  
Frisdranken en sappen 

 Ondanks het Europese verbod op de plant als voedingsmiddel zou het toch voorkomen in 
 verschillende (gemengde) fruitsappen. Ik dronk het zelf ook op een terrasje in Madrid. 

 Recept: half kopje zuurzakpuree, 1/8 kopje gembersap, 2 eetlepels suiker en een halve 
 limoen mengen en in een glas aanlengen met bruisend water.  
Alcohol  
 Bier: Rolle Bolle Seasonal Ale (Volgens het etiket Belgisch!)  
 Bier: Cerveja Way Beer Sour Me Not Graviola (Brazillië) 
 Champola (Cuba)  
Snoepjes 
Fruitrepen 
Sorbet & ijs 
Yoghurt 
 Optimel Variaties  
 Riedel Appelsientje Dubbeldrank 
 Rubicon  
Als groente, in salade, geroosterd, gefrituurd of gekookt. (Staat soms op het menu in Mexicaanse 
restaurants in New York en andere Noord-Amerikaanse steden.) 

Dodol Sirsak (sweetbread): ingekookte pulp met suiker



 

Contra-indicaties 

Zwangerschap en lactatie: kan de urinewegen en baarmoeder stimuleren (blijkt uit onderzoek bij 
ratten) en mag dus niet gebruikt worden. Annonacine kan door de bloed-hersenbarrière. 

In de Caraïben raad men net zuurzak aan bij borstvoeding, omdat het de melkproductie verhoogt. 

Omdat zuurzak een antibacteriële werking heeft is het afgeraden om het lange termijn te 
gebruiken omdat het ook de goede bacteriën in het spijsverteringsstelsel zou kunnen doden. 

Niet gebruiken onder de 18 jaar zonder medisch advies. 

Lage bloeddruk: uit dierenstudies bleek dat graviola de bloeddruk verlaagt. 
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Niet gebruiken bij ziekte van Parkinson. 

Opletten bij latexallergie. Er is bewijs van een kruisallergie tussen de vruchten uit de Annonafamilie 
en latex. 

Interacties met geneesmiddelen, planten, stoffen 

Zuurzak kan de werking van medicatie voor de bloeddruk en het hart versterken. 

Niet gebruiken in combinatie met vasodilatoren (vaatverwijders) 

Het kan antidepressiva en MAO-remmers versterken.   

Gebruik zuurzak niet in combinatie met andere kankerbestrijdende medicatie. 

Zuurzak kan de effecten van dit soort medicamenten gevaarlijk verhogen of verlagen. Gebruik het 
enkel in combinatie onder toezicht van een dokter. Het is niet de bedoeling dat jij je dosis medicatie 
moet aanpassen. 

Het co-enzym Q10 kan de werking van zuurzak verminderen, dit bevat van zichzelf al Q10. 

Waarschuwingen, nevenwerkingen, toxiciteit 

ZUURZAK IS VERBODEN ALS VOEDINGSMIDDEL IN EUROPA EN WORDT NIET GECONTROLEERD. 

Persoonlijk vind ik dit een erg spijtige en onterechte keuze. Uit de onderzoeken blijkt dat een 
normale dosis zuurzak eerder gezond dan ongezond is, hopelijk draait Europa de beslissing ooit 
nog terug. Door druk te zetten vanuit de lobby lukte het zo om baobab toch legaal te maken als 
voedingsmiddel in Europa, terwijl het om dezelfde reden op de lijst stond als zuurzak. 

Uit een onderzoek met varkens bleek dat grote doses misselijkheid en braken kunnen veroorzaken 
en zelfs slaperigheid of verdoving. Indien dit gebeurt, stop meteen met het supplement en 
contacteer je huisdokter.   

Annonacine werkt als een neurotoxine en zou een atypische vorm van Parkinson kunnen 
veroorzaken. Verse vruchten kunnen weinig kwaad, maar geconcentreerde tabletten of poeders 
kunnen soms te veel van deze stof bevatten. Bij onderzoek rond Parkinson in Guadeloupe bleek 
dat procentueel meer mensen deze atypische vorm van Parkinson hadden dan in Europa. Het eten 
van zuurzak zou hier mee te maken kunnen hebben. (Ondertussen is het aantal gedaald, maar dat 
zou kunnen liggen aan het overnemen van het westerse dieet.) Uit het onderzoek vermeld bij 
“eigenschappen” van de Oxford Academix Press bleek dat deze effecten bij in vitro en in vivo 
experimenten zichtbaar waren bij extracten van de bladeren en de schors. De alkaloïden in de 
wortelschors, schors en zaden zijn gelinkt aan levodopa-resistante parkinson. In vitro studies tonen 
aan dat ze schade berokkenen aan het DNA en zorgen voor apoptose van dopaminecellen en GABA 
neuronen. Grote doses van deze delen van de plant moeten vermeden worden. Hou echter in het 
achterhoofd dat ook deze link nog niet bewezen is en er ook veel voordelen aan de plant zijn. 
Vermijd langdurig gebruik en grote hoeveelheden van de schors, zaden en vruchten, het zijn de 
onder andere alkaloïden hierin die de schade in de testen veroorzaakten, al waren het soms ook 
de acetogeninen. 

Er is niet bewezen dat graviola een traditionele behandeling tegen kanker kan vervangen. Het is 
dus (voorlopig) niet raadzaam om volledig op de plant te vertrouwen. Men weet ook niet wat de 
samenwerking met chemotherapie veroorzaakt. 
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Alcoholextracten van bladeren tonen geen toxiciteit of nevenwerkingen bij muizen bij 100mg/kg. 
Bij een dosis van 100mg/kg kregen de dieren milde problemen met spijsvertering en werden ze 
lusteloos. 

Gebruik op lange termijn kan de goede bacteriën in de spijsvertering verminderen. Je kan dit 
eventueel oplossen door probiotica bij te nemen. 

Andere toepassingen 

Insecticide, bijvoorbeeld tegen kakkerlakken. In Gambia ook om huisstofmijt te doden. 

→ Kan vanuit wortelen, bladeren of zaden. Je kan dit thuis bereiden als poeder of door een extract 
te maken met water, aceton, ethanol, petrol ether, ethylic ether of hexane solventen. Dit extract 
kan zeer sterk zijn, ook al is het verdund. Gebruik persoonlijke bescherming.  
Het is ook mogelijk een olie uit de zaden te halen en die te gebruiken als insecticide. 

Vergif voor vissen vanuit zaden, schors en wortels. Dit is een oude manier om vis te vangen. De 
vissers doen het mengsel in het water waardoor de vissen het inademen door hun kieuwen. Het 
verlamt de vissen tijdelijk, waardoor ze op de oppervlakte komen te drijven. De vissers verzamelen 
dan snel de vissen, voor het effect weg is. Op de Maagdeneilanden steekt men stukjes van de 
vrucht in vissenvallen als aas. 

De etherische olie ruikt lekker bij verdampen. 

Tegen ondervoeding door een tekort aan eiwitten. (Vrucht bevat veel eiwitten...) 

Het lichte, zachte en aromatische hout is niet erg duurzaam. Toch wordt het nog steeds gebruikt 
om het tuig voor ossen te maken, omdat het zo zacht is dat het de haren van de dieren niet af de 
nek schraapt, zoals wel bij andere houtsoorten gebeurt. In Colombia maken ze er ook pijpen van 
en planken voor vaten. 

Voor het looien van huiden gebruikt men al heel lang de schors van Annona muricata. De vezels 
zijn sterk en je kan er touwen van maken. De vruchten zijn echter belangrijker dus het gebruik van 
hout en schors is eerder beperkt. 

Economisch belang 

Er is de laatste jaren heel wat te doen rond de Graviolaboom. Zo claimen sommige bronnen dat de 
stoffen in de plant kanker tot wel 10000 keer meer zouden remmen dan chemotherapeutische 
medicamenten. Anderen beweren dan weer dat hier niets van waar is en dat het gebruik vooral 
veel risico's inhoudt. Het is pas de laatste jaren dat de plant in opspraak komt en dat is door de 
snelle verspreiding via het internet, en vooral sociale netwerken. Men suggereert dat de 
farmaceutische industrie de werking van zuurzak in de doofpot wil steken omdat het concurrentie 
is voor hun chemische medicatie, maar dat bericht is ook niet helemaal geloofwaardig. Zou de 
volledige medische wetenschap dit echt stil kunnen houden? Langs de andere kant blijkt het ook 
niet vanzelfsprekend om een nieuw medicament op de markt te brengen, zoals eerder vermeld. 

De resultaten van de onderzoeken waren eigenlijk alleen maar gunstig, maar desondanks zwijgt de 
industrie in alle talen. Er valt namelijk geen winst mee te maken, want de producten zijn volledig 
natuurlijk en kunnen (voorlopig) niet gepatenteerd worden. Men heeft geprobeerd om de anti-
kanker stoffen chemisch en synthetisch na te maken maar dat is niet gelukt. Daarom heeft men de 
onderzoeken stopgezet en de resultaten nooit gepubliceerd. Ook de kostprijs van het op de markt 
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brengen van een nieuw medicijn komt hier weer in opspraak. Maar staat dit in verhouding 
tegenover de positieve effecten en vooral, het voorkomen van de negatieve effecten die de huidige 
chemotherapie met zich meebrengt? Zelf ben ik eerder geneigd om de plant het voordeel van de 
twijfel te geven, omdat mijn ervaring me leert dat algemene gezondheid vaak achterop gezet 
wordt ten opzichte van winstbejag. 

Illegale supplementen: Bioque Technologies bracht in 2008 een medicijn op de markt onder de 
naam “Serum G”, op basis van graviola. Het bedrijf verdiende ongeveer 9 miljoen dollar hiermee, 
door te zeggen dat het kanker zou voorkomen en genezen. De rechter besliste het product van de 
markt te halen en verplichtte de firma om hun klanten terug te betalen. Momenteel bestaan er 
nog steeds supplementen op basis van graviola, maar ze pakken het iets subtieler aan. Mexico is de 
grootste producent van zuurzak. 

Als we Annona muricata grootschalig willen gebruiken voor het bestrijden van kanker is het 
belangrijk dat we ons regenwoud goed beschermen. De plant groeit echter enkel in (sub)tropische 
omgevingen, en die zijn we nu net massaal aan het kappen voor hout en plaats om andere 
gewassen of dieren te telen. Denk maar aan het Amazonewoud, en hoeveel daar al van verdwenen 
is. 

Zuurzak kopen in België 

Vanuit België kan je de vruchten, bladeren en zaden bestellen op het internet. Met wat geluk vind 
je de vruchten ook bij exotische fruitwinkels. Hele vruchten zijn duur om te verschepen (door het 
gewicht en snelle bederf), maar de pulp, bladeren en zaden zijn relatief goedkoop. 
Vruchtendrankjes en smoothies zijn ook overal te koop, ondanks het Europese verbod. In Amerika 
is de vrucht legaal voor consumptie. Je vindt het soms ook ingevroren. 

Er zijn al heel wat fabrikanten stilgelegd omdat ze illegale preparaten verkopen. 
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C-Proef 

Omdat Annona muricata verboden is als voedingsmiddel in Europa koos ik voor een huidcrème op 
basis van de bladeren tegen zweren, puisten en uitslag. Het was erg moeilijk om informatie te 
vinden over het juiste alcoholpercentage dat nodig is om de tinctuur van de bladeren te maken, 
dus gelukkig kreeg ik hulp van Patrick Oostvogels toen ik hem mijn probleem uitlegde bij de 
begeleidingssessie in januari. Hij heeft de moeite genomen om uit te zoeken welk percentage ik 
het beste zou gebruiken en dat blijkt rond de 40% te liggen, perfect om wodka te gebruiken dus. 

De bladeren zelf kan je op het internet bestellen, maar ik nam het zekere voor het onzekere en 
koos voor kwaliteit uit de Toko in Nederland, via Aart Timmermans (kenner, zie bijlage). De 
bladeren zijn 100% biologisch (wat je van de meeste die je via internet bestelt niet kan zeggen 
vrees ik) en komen van de kweker Pikin Sranan in Suriname. 

Voor de tinctuur gebruikte ik 250ml wodka (Poliakov 37,5%) 
en 12,5g zuurzakblad, naar analogie van de 1 liter en 50 
gram vermeldt in de informatie van Patrick. De tinctuur liet 
ik vier weken staan zodat alle stoffen uit de plant gehaald 
konden worden. Ik koos voor Rooibosdecoct (van 
biologische oorsprong, 3 el/kopje) wegens de anti-
allergische en ondersteunende werking op de huid en 
etherische olie van tea tree en rozengeranium omdat die 
ook goed werken bij puisten en uitslag en het herstellen van 
de huid. Als plantaardige olie koos ik voor een combinatie 
van jojoba, abrikozenpitolie en macadamia-olie, allemaal 
actief tegen puisten, zweren en uitslag en algemeen goed 
voor de huid. De grondstoffen voor mijn crème haalde ik bij 
Natur-Ann in Reet. De crème is ook geschikt voor het 
gelaat. (Ik gebruikte een maximum van 1% etherische olie.) 
Door het mespuntje allantoïne (actieve inhoudsstof van de 
smeerwortel) trekt de crème snel in en krijgt hij een glans 
zoals parelmoer. 

Ik gebruikte in het originele recept 25 gram vetcomponent maar de crème bleef te lopend, daarom 
veranderde ik het naar 35 gram. 

DE DAGCREME 

INGREDIËNTEN 

VETCOMPONENT 

25 gram tefose (emulgator) 

20 gram abrikozenpitolie 

20 gram madacamida-olie 

20 gram jojoba-olie 

20 gram sheabutter 
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WATERCOMPONENT 

10 gram Annona muricata tinctuur (10% vd crème) 

65 gram decoct rooibos (30 minuten gekookt) 

 

CREME 

35 gram vetcomponent 

75 gram watercomponent 

9 druppels etherische olie Melaleuca alternifolia (tea tree) 

10 druppels etherische olie Pelargonium x asperum (Rozengeranium cv bourbon) 

1 druppel etherische olie Thymus vulgaris (als bewaarmiddel) 

10 druppels vitamine E (als bewaarmiddel) 

1 mespuntje allantoïne 

 

RECEPT 

VETCOMPONENT (recept voor 105 gram, voor deze crème heb je maar 
35 gram nodig maar het is gemakkelijk om dit in grotere hoeveelheden 
te maken voor later) 

– Doe alle afgewogen ingrediënten in vuurvast glas en laat dit op een 
zo laag mogelijke temperatuur au bain-marie smelten. Blijft 
ondertussen voortdurend roeren. 

– Zet onmiddellijk het vuur uit wanneer alles gesmolten is. 

– Roer vlak voordat het mengsel gaat stollen nog even goed en giet 
het in een afsluitbare pot. 

– Zet de pot in de koelkast (je kan deze component ongeveer 1 jaar 
bewaren) 

 

WATERCOMPONENT: 

Meng de tinctuur en het decoct (beiden kamertemperatuur) 

 

CREME (110 gram): 

– Neem 35 gram vetcomponent en laat dit au bain-marie smelten in vuurvast glas. 

– Verwarm tegelijk 75 gram watercomponent 

– Wanneer zowel het vet als het water ongeveer 70 graden zijn kan je het water heel langzaam bij 
het vet (de olie) mengen. (Opgelet: druppel altijd water bij het vet, andersom loopt het 
gemakkelijk mis.) 
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-R oer het mengsel goed door en laat het afkoelen en stollen. 

Als je merkt dat de crème te waterachtig is of te vet is dan kan je respectievelijk vetcomponent of 
watercomponent toevoegen (terug opwarmen) tot het de substantie heeft die je wil. 

– Wanneer het mengsel op kamertemperatuur is voeg je de verschillende etherische oliën, de 
vitamine E en het mespuntje allantoïne toe en roer je alles nog eens goed door. 

– Schep de crème in steriele potjes en zet hem in de ijskast. 

De crème is minstens 6 maanden houdbaar in de koelkast. 
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Slot 

Na alle research en gesprekken die ik deed kom ik voor mezelf tot de conclusie dat zuurzak wel 
degelijk een serieuze impact kan hebben bij het bestrijden van kanker, maar dat het op dit moment 
niet gebruikt wordt omdat er niet veel geld mee te verdienen valt. Ik sluit me aan bij Aart 
Timmermans (zie bijlage) wanneer hij zegt dat geen enkele vrucht groeit zonder reden, en dat 
zuurzak niet gepatenteerd hoeft te worden en ook niet verwerkt, want de plant op zich geeft ons 
meer dan genoeg. Ik hoop dat mensen die “afgeschreven” worden en enkel chemo krijgen om hun 
leven met korte duur te verlengen in de toekomst ook hun heil zullen zoeken in de natuur. Ik ben er 
van overtuigd dat daar veel oplossingen te vinden zijn, onder andere bij zuurzak. 

De onderzoeken die wijzen op het aantasten van het zenuwstelsel veeg ik zeker niet van tafel. Wel 
ben ik er van overtuigd dat overdaad schaadt, en dat je net zoals bij alle andere dingen niet moet 
overdrijven. Maar als we spreken over het behandelen van kanker spreken we niet over een leven 
lang elke dag grote porties zuurzak eten, maar over een korte periode waarbij het handelen tegen 
de kanker grote prioriteit krijgt boven een eventuele mogelijkheid van het aantasten van het 
zenuwstelsel. Als je vooruitzicht is binnen korte termijn te sterven, dan lijkt een mogelijke (niet 
bewezen) aantasting van het zenuwstelsel me wel het laatste van je zorgen. 

Zuurzak wordt al eeuwenlang als medicijn tegen ontzettend veel ziektes en kwalen gebruikt en 
daarnaast zijn de wetenschappelijke bewijzen heel duidelijk. En toch is het hier illegaal en wordt 
het zelfs soms als gevaarlijk afgeschilderd. Daarom denk ik dat het net zoals vele kruiden in een 
“verdomhoekje” gestoken wordt, omdat de farmaceutische industrie zo machtig is dat ze alles 
zouden doen om hun winst te (blijven) vergroten. Ik mag het niet adviseren, maar zou het wel 
overwegen als ik zelf geconfronteerd zou worden met kanker. De gevolgen van chemo zijn soms 
desastreus voor het lichaam, of je nadien nog lang leeft of niet. 

De C-Proef was voor mij een leuk onderzoek naar hoe ik de allerbeste crème kon maken met mijn 
huidige kennis en het gebruik van zuurzak. Ik vond het interessant om een recept samen te stellen 
op basis van wat ik al leerde. Vorig jaar maakte ik al een kilo goudsbloemzalf, misschien wordt mijn 
nieuwe crème wel mijn volgende bulkproduct. 

Los van alle geneeskrachtige eigenschappen die zuurzak toebedeeld krijgt, vind ik het gewoon ook 
een erg lekker vrucht, en samen met mij een groot deel van de wereld. De frisse, romige smaak is 
heerlijk in smoothies en het best als het vers gemaakt is. Ik kijk er naar uit om nog eens ergens een 
illegaal zuurzakdrankje te vinden, en zal de vrucht na dit eindwerk helemaal anders bekijken. Het 
was een zeer interessante periode van onderzoek en gesprekken waar ik erg dankbaar voor ben. 
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