
BIOFOOD INFORMATIE: KNOFLOOK 

 

 
 

"Knoflook is waarschijnlijk een van de nuttigste kruiden die je aan je hond kunt geven" (Bron: 

Voedingsdeskundig Dr. Ian Billinghurst over knoflook afkomstig uit "Give Your Dog A Bone". 

Give Your Dog A Bone is het belangrijkste boek van Dr. Ian Billinghurst. Het kwam uit op 17 

november 1993 en sloeg meteen in. Veel fokkers omarmden het concept. Het boek vond zijn 

weg naar tienduizenden fokkers en hondenbezitters over de hele wereld.)  

 

"Knoflook heeft voortreffelijke eigenschappen, maar ook hier geldt de regel die voor alle 

kruiden van toepassing is: meer is niet beter". (Bron: Mary L. Wulff-Tilford over knoflook - Herbs 

for Pets) 

 

Wat doet knoflook?  

-Knoflook heeft een zeer brede antimicrobiële activiteit en is effectief tegen grampositieve 

en gramnegatieve bacteriën, virussen en parasieten.  

-Knoflook remt actinobacillus pleuropneumoniae (App), de bacterie die longontsteking 

veroorzaakt. Klik hier voor meer informatie.  

-Knoflook heeft een hoog gehalte aan etherische oliën die de melkzuurgeur van de huid af 

dekt die teken en vlooien als trigger nodig hebben. Zo reduceert knoflook effectief een 

teken- of vlooienplaag.  

-Knoflook bevat de reukloze en werkzame stof alliine, die door oraal gebruik van de tabletten 

in de bloedbaan terecht komt en een afwerende en vernietigende werking heeft op 

bloedzuigende parasieten als vlooien, luizen, teken en mijten. 

-Knoflook heeft een cholesterol- en bloeddrukverlagende werking en een stimulerende 

werking op het immuunsysteem.  

 

In sommige artikelen en op internet worden knoflook en ui als zijnde “giftig” betiteld zonder 

de juiste informatie en enige uitleg!!!!  

 

Ten eerste. Onderzoek heeft aangetoond dat een dosis van ongeveer 5 gram verse knoflook 

per kilogram lichaamsgewicht per dag een giftige werking kan hebben. Dat zou betekenen 

dat een hond van 10 kg lichaams-gewicht 50 gram verse knoflook zou moeten krijgen. Dat is 

omgerekend meer dan 3 eetlepels of ongeveer 16 (!) teentjes elke dag. Voor een 25 kg 

zware hond zou het betekenen dat hij meer dan 40 (!) teentjes zou moeten eten. Dat is een 

onwaarschijnlijke hoeveelheid, die niemand zijn hond of kat voor zal schotelen.  

http://www.barfers.de/knoblauch.html 

 

Ten tweede. De BIOFOOD anti-vlo tabletten en schapenvet bonbons knoflook bevat 

gedroogde knoflook. De zwavelhoudende bestanddelen spelen geen rol meer, die zijn reeds 

vervlogen.  

 

Ten derde: Ui kan schadelijk zijn voor de hond bij minder grote hoeveelheden, ook al moet 

een hond behoorlijk wat ui eten wil het überhaupt toxisch zijn. De concentratie thiosulfaat in 

ui is namelijk veel hoger en kan dus sneller anemie (bloedarmoede) veroorzaken. Dan nog 

moet een hond of kat wel heel veel ui eten. Knoflook bevat simpelweg niet dezelfde 

concentratie en samenstelling. In feite, is thiosulfaat in knoflook nauwelijks te traceren en 

makkelijk afscheidbaar (wordt niet of nauwelijks in het lichaam opgeslagen bij normale 

hoeveelheden).  

http://www.wur.nl/de/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343038303530
http://www.barfers.de/knoblauch.html


 

De BIOFOOD natuurlijke anti vlo tabletten en schapenvet bonbons bevatten rond de 4% aan 

knoflook. Deze zijn lekker en gezond, voor iedere kat en hond.  

 

Conclusie: Zoals met alles, gebruik knoflook in de juiste dosering, en weet dat je de realiteit 

en werkelijkheid moet geloven boven de hysterie. Knoflook heeft voortreffelijke 

eigenschappen, maar ook hier geldt de regel die voor alle kruiden van toepassing is: meer is 

niet beter.  

 

The truth about Garlic Too much of anything is bad for you. Even minerals that you assume 

make you and your dog healthy can be detrimental in large daily amounts. Things such as 

salt, vitamin D, or Zinc are all good for you… as long as you’re not overdoing it. The same 

goes with garlic and dogs. At some level, these things all have the potential to be toxic.  

http://www.petguide.com/health/dog/the-shocking-truth-about-dogs-and-garlic/  

http://www.natural-dog-health-remedies.com/garlic-for-dogs.html 

 

Algemeen gebruik. 

Het medicinale gebruik van knoflook is van alle tijden. Niet voor niets wordt knoflook gezien 

als remedie tegen het verouderen; knoflook gaat ontegenzeglijk hart- en vaatziekten tegen, 

verbetert de doorbloeding van organen en weefsels, versterkt daarnaast het afweersysteem, 

en beschermt het lichaam tegen toxische stoffen. Bovendien is knoflook een uitstekende 

remedie bij uiteenlopende infecties met virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. 

Knoflook is rijk aan unieke zwavelhoudende verbindingen, met als belangrijkste component 

alliine (S-allyl-L-cysteïnesulfoxide). Het (stabiele) alliine wordt door het enzym alliinase 

omgezet in allicine (diallylthiosulfinaat) op het moment dat verse knoflook wordt gehakt of 

gekneusd. Allicine, een zeer instabiele stof, wordt vervolgens snel omgezet in meer dan 

honderd werkzame metabolieten (thiosulfinaten). Goede knoflookpreparaten bevatten 

voornamelijk alliine, dat in de ingewanden en elders in het lichaam wordt omgezet in 

metabolieten met een sterke medicinale werking (allicine e.a).  

 

1. Knoflook beïnvloedt factoren die een beslissende rol spelen in de pathogenese en 

progressie van atherosclerose. Knoflook zorgt voor afname van de totaal- en LDL-

cholesterolspiegel en triglyceridenspiegel, toename van het gunstige HDL-cholesterol, 

afname van de fibrinogeenspiegel, verlaging van de arteriële bloeddruk, toename van de 

fibrinolyse, remming van plaatjesaggregatie en afname van de bloedviscositeit. Allicine en S-

allylcysteïne beschermen endotheelcellen en LDL-cholesterol tegen oxidatie en remmen 

atherosclerose mede op basis van de antioxidantprotectie. Daarnaast remt knoflook het 

atherosclerotische proces rechtstreeks door het tegengaan van de vermeerdering van 

gladde spiercellen in atherosclerotische plaques en van vetophoping in de vaatwand.  

2. Knoflookextract verlaagt de systemische bloeddruk bij hypertensie. Doordat knoflook (in 

vivo) het enzym stikstofoxidesynthase in vaatendotheel stimuleert, neemt de productie van 

het vaatverwijdende stikstofoxide (NO) toe. De bloeddrukverlaging is voorts het gevolg van 

hyperpolarisatie van de gladde spiercellen in de bloedvaten en/of inhibitie van het openen 

van calciumkanalen in het spierweefsel. Inhibitie van angiotensine-converting enzyme (ACE), 

modulatie van de prostaglandinensynthese of beïnvloeding van het atheroscleroseproces 

speelt misschien ook een rol.  

3. Knoflookextract (onder meer allicine, S-allylcysteïne en diallyldisulfide) heeft een sterke 

antioxidantwerking en biedt bescherming tegen lipidenperoxidatie, gaat de vorming van 

superoxide-anionradicalen tegen en vangt vrije radicalen weg. Daarnaast leidt inname van 

knoflook tot verhoging van de antioxidantenzymen catalase en glutathionperoxidase in het 

serum.  

4. Knoflook stimuleert de activiteit van macrofagen, lymfocyten en natural killer cells. Door 

het remmen van de enzymen lipoxygenase en cyclo-oxygenase vermindert knoflook de 

ongecontroleerde vorming van ontstekingsbevorderende eicosanoïden (prostaglandines, 

leukotriënen en tromboxanen).  

5. Knoflook heeft een zeer brede antimicrobiële activiteit en is effectief tegen grampositieve 

en gramnegatieve bacteriën, virussen, parasieten en gisten en schimmels waaronder 

http://www.petguide.com/health/dog/the-shocking-truth-about-dogs-and-garlic/
http://www.natural-dog-health-remedies.com/garlic-for-dogs.html


Candida albicans. De toxineproductie door aanwezige micro-organismen wordt eveneens 

door knoflook tegengegaan. Eén mg allicine komt wat potentie betreft overeen met circa 15 

IU penicilline. Ook tegen darmparasieten is knoflook werkzaam. Zo doodt allicine 

dysenterieverwekkende amoeben (Entamoeba histolytica) door het blokkeren van 

cysteïneproteïnasen en alcoholdehydrogenasen in de amoebe.  

6. Allicine inactiveert de enzymen van pathogene bacteriën, virussen en schimmels door met 

de thiolgroep (SH- of sulfhydrylgroep) van het enzym te reageren. Zoogdieren hebben veel 

minder eiwitten met SH-groepen dan lagere organismen. In het menselijk lichaam beschermt 

glutathion de thiolgroepen daarom tegen beschadiging. Micro-organismen die gevoelig zijn 

voor knoflook zijn, door het diep ingrijpende werkingsmechanisme van knoflook, gelukkig niet 

in staat resistentie tegen knoflook te ontwikkelen.  

 

Uit in vitro en in vivo studies is gebleken dat knoflook het immuunsysteem versterkt, mede 

door de antioxidantwerking van knoflook. Allicine en talloze metabolieten waaronder 

diallylsulfide (DAS), diallyldisulfide (DADS) en gammaglutamyl-methylselenocysteïne (GGMSC) 

zijn hiervoor verantwoordelijk. Di- en trisulfides en allylmercaptaan uit knoflook cheleren 

bovendien zware metalen zoals kwik, cadmium en lood. Niet onbelangrijk is dat 

bestanddelen in knoflook enzymen van de fase-II-detoxificatie induceren in de lever en 

andere organen, waardoor toxines beter worden afgebroken en uitgescheiden, en het 

lichaam wordt beschermd tegen sterk reactieve metabolieten uit de fase-I-detoxificatie. 

Knoflook beschermt de lever tegen toxische stoffen zoals aflatoxine, benzopyreen en 

acetaminophen. De werking van knoflook neemt sterk af wanneer verse knoflook verhit 

wordt.  

 

Vanuit de volksgeneeskunde is bekend dat knoflook de spijsvertering ondersteunt, dysbiose 

tegengaat en de eetlust bevordert. Knoflook kan de bloedglucosespiegel verlagen. Althans 

dat blijkt uit onderzoek bij dieren. Humane studies zijn minder eenduidig. Mogelijk verbetert 

knoflook de insuline-afgifte en zorgt het voor een tragere inactivering van insuline.  

 

INDICATIES  

trombose, hypertensie)  

, ziekte van Raynaud)  

 

bronchitis, astma, verkoudheid, sinusitis, longontsteking, keelontsteking)  

eriële, virale, schimmelinfecties en parasitaire infecties van het maagdarmkanaal (o.a. 

gastro-enteritis, diarree, dysenterie, candidiasis en parasitaire darminfecties)  

a. cystitis, 

candida)  

 

 

 

CONTRA-INDICATIES  

Wees voorzichtig met het gebruik van een allium sativum extract voor en vlak na een 

operatie en bij het gebruik van antistollingsmedicatie (zoals warfarine, indomethacine en 

aspirine), aangezien knoflook de bloedstolling vertraagt. Allium sativum extract is gecontra-

indiceerd bij een overgevoeligheid voor knoflook en bij het gebruik van proteaseremmers 

tegen het HIV-virus. Knoflook kan de bloedspiegel van proteaseremmers namelijk aanzienlijk 

verlagen bij een hoge dosering.  

 

DOSERING  

Gebruik een dosering allium sativum extract overeenkomend met ongeveer 10 mg alliine. 

Hogere doses kunnen gedurende kortere perioden (bijvoorbeeld bij infecties) worden 

toegepast. Het is aan te bevelen allium sativum extract bij de maaltijd in te nemen.  

 

SYNERGISME  



Supplementen die naast een Allium sativum extract, afhankelijk van de indicatie, ingezet 

kunnen worden zijn onder meer omega-3 vetzuren, vitamine E, alfa-liponzuur, antioxidanten, 

chlorella en een goed probioticum. Bij candidiasis en andere schimmelinfecties is caprylzuur 

naast een Allium sativum extract een goede keuze.  

 

Bron: naturafoundation.nl  

 

http://www.naturafoundation.nl/monografie/Allium_sativum.html

