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GEVORDERDEN

AROMATHERAPIE
Welkom in de wondere wereld van geuren

In deze les
Monoterpenen
Monoterpenolen
Esters
Lactonen
Oxiden
Fenolen

Inhoudsstoffen

IDUNA - Gezond Genieten

• Tijm - thymus vulgaris
• Rozemarijn - rosmarinus officinalis

De oliën die we bespreken

Alcoholen
Aldehyden
Ether
Ketonen
Sesquiterpenen
Sesquiterpenolen

Vorige les

Heb je een crème gemaakt? 

Zijn er nog vragen over de 
oliën die we besproken 
hebben?
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Inleiding
SCHEIKUNDE IS DE 
WETENSCHAP VAN DE 
AROMATHERAPIE

Bij elke etherische olie staat de Latijnse 
naam van de plant vermeld.

Een Latijnse naam, of botanische naam, is 
de meest precieze manier om een bepaalde 
plant te identificeren. 
Veel planten zijn er in verschil lende 
soorten. Elke soort heeft specifieke geuren, 
inhoudsstoffen en kwaliteiten.

Om de chemische samenstell ing en 
eigenschappen van een etherische olie te 
kennen, moet op het etiket de soort van de 
plant vermeld staan.

In het algemeen kunnen pure etherische oliën worden 
onderverdeeld in twee verschillende groepen van chemische 
bestanddelen:

• -koolwaterstoffen die bijna uitsluitend uit terpenen bestaan 
(monoterpenen, sesquiterpenen) 

• -zuurstofhoudende verbindingen die hoofdzakelijk esters, 
aldehyde, ketonen, alcoholen, fenolen, oxiden, ethers en 
lactonen bevatten.

Monoterpenen

• mannelijk (Yang karakter)
• bevordert kracht

• stabiliteit

• moed 
• uithoudingsvermogen

• behendigheid

De mannelijke atleet

• Veilig in gebruik, ook voor zwangere vrouwen, baby's 
en jonge kinderen.

• Allergische reacties zijn zeldzaam maar kunnen voorkomen. 

• Monoterpeen oliën zijn de meest vluchtige oliën. 

• Ze oxideren snel bij blootstelling aan w armte, licht en lucht. 

• Vermijd geoxideerde oliën, deze kunnen de nieren en de huid irriteren.

Waarschuwing

Bergamot, Boerenwormkruid, Cipres, Citroen,

Den, grove Elemi, Engelwortel, Eucalyptus globulus, en radiata, Galbanum, Gember, Hyssop 

Jeneverbes, Komijn, Limoen, Mandarijn, rode,

Mirre, Nootmuskaat, Peper, zwart, Pompelmoes, 

Rozenhout, Sinaasappel, zoete, Spar, Douglas,

Spar, zwarte, Tea tree, Wierook 

Voorbeelden

Stimulerend, Analgeticum, Anti- inflammatoir, Antiseptisch, Antiviraal, Tonicum, 

Rubefaciënt, Astringent, Diureticum, Deodorant, Decongestivum, Expectorant 

Eigenschappen

Monoterpenolen

• vrouwelijk (Yin karakter)
• bevordert kracht

• stabiliteit

• moed
• uithoudingsvermogen

• behendigheid

De vrouwelijke atleet

• Veilig in gebruik,
• Kan de huid irriteren 

• Etherische oliën zoals Pepermunt moeten vermeden worden bij kinderen onder de 10 jaar. 

• Etherische oliën zoals Pepermunt moeten vermeden worden in bad.

Waarschuwingen

Basilicum, Geranium, Lavendel, Lavendel, spijk, 

Lemongrass, Marjolein, Munt, peper, Neroli, Palmarosa, Petitgrain, Roos, Scharlei, Tea tree, 

Voorbeelden

Anti-viraal, Anti-bacterieel, Anti-schimmel, 

Analgeticum, Anti- inflammatoir, Immuno-stimulans, Cicatrizant, Carminatief, Regulator 

Werking
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Esters

• moeder
• familie,

• groep

• gemeenschap

De beschermer en verzorger

• Vermijden tijdens de zwangerschap, bij 
baby's en kinderen.

• Over het algemeen zachte werking en vrij van toxiciteit, behalve berkenolie.

Waarschuwingen

Alant, Bergamot, Berk*, Geranium, Helichryse, 

Kamille, Roomse, Kardemom, Lavendel, Petitgrain, Salie, Spar, zwarte, Ylang ylang 

Voorbeelden

Schimmelwerend, Anti-inflammatoir, Antispasmodisch, Antiseptisch, 

Ontspannend 

Nervine, Kalmerend, Regulator, Cicatrizant 

Tonicum - vooral voor het zenuwstelsel

Werking

Lactonen 

• motiveren
• verhelderen 

• inspireren 

• aanmoedigen

De spirituele leider

• Bij normale dosering veilige oliën.
• Bij kleine overdosering toxisch voor het centrale zenuwstelsel,

• Lactonen kunnen allergische reacties uitlokken

• Sommige cumarines, zoals furocumarine in bergamot mogen niet op de huid worden aangebracht 

bi j directe blootstelling aan de zon of het gebruik van een zonnebank

Waarschuwingen

Bergamot - Citrus bergamia
Citroen - Citrus limon

Sinaasappel, zoete - Citrus sinensis

Cisterroos - Cistus ladaniferus

Limoen - Citrus aurantifolia

Pompelmoes - Citrus paradisi

Voorbeelden

Slijmoplossend, Expectorant, Anti-oxidant, 
Antistollingsmiddel, Anticoagulans, Anti-pyreticum, 
Decongestivum, Antidepressivum 
Licht stimulerend, Opbeurend, Kalmerend, 
Hypotensor, Anti-viraal (sommige), Anti-schimmel 
(sommige) 

Werking

Oxiden

• Creëert openheid & vrijheid

De bevrijder

• Kan irriterend zijn op de huid. Maximaal gebruik 
op de huid is minder dan 2% om 
huidsensibilisatie te voorkomen.

• Wees voorzichtig bij gebruik bij mensen met ademhalingsproblemen zoals astmapatiënten. 

• Vermijd gebruik bij kinderen onder de 10 jaar. 

• Veilige olie in normale dosis

Waarschuwingen

Alant, Cajeput, Eucalyptus smithii, globulus & radiata, Hyssop, Kamille, echte, Lavendel, 

spijk 

Laurier, Mirte, Niaouli, Ravintsara,Rozemarijn ct. Cineole, Rozenhout 

Voorbeelden

Mild stimulerend middel, Angststiller, Anti-inflammatoir, Tonicum, 

Rubafacient, Decongestivum, Expectorans, Antiviraal, Insecticide, Mentaal stimulerend middel 

Werking
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Fenolen

• agressief
• krachtige verdediger

De Krijger

• In normale dosis veilige olie
• Fenolen kunnen irriterend zijn voor huid en sli jmvliezen

• Huidirriterend, 

• Hepatotoxisch, 

• Nefrotoxisch. 

Etherische oliën met een hoog fenolgehalte moeten altijd in zeer lage concentraties (minder dan 1%) en voor korte 

perioden worden gebruikt, omdat ze tot toxiciteit kunnen leiden. 

Waarschuwingen

Anijszaad - Pimpinella anisum
Gember - Zingiber off icinale

Kaneel - Cinnamomum zeylanicum 

Kruidnagel - Eugenia caryophyllata

Oregano - Origanum vulgare

Tijm - Thymus vulgaris

Venkel - Foeniculum vulgare

Voorbeelden

Anti-infectieus, Analgeticum, Anti- inflammatoir, 

Antiseptisch, Antibacterieel, Anti-infectieus, 

Desinfectans, Stimulerend, Tonicum, Rubefacient, 

Astringent 

Werking

Alcoholen

• Wekt passie en enthousiasme op

Minnaars van de aromatherapie

• Alcoholen zijn over het algemeen niet giftig, 
niet-irriterend, niet-allergeen en niet-mutageen 
(veroorzaken geen celmutaties of genetische 
veranderingen).

• Veilig in gebruik, ook voor zwangere vrouwen, baby's en jonge kinderen. 

• Zeer uitzonderlijk komen allergische reacties voor, 

Waarschuwingen

Bergamot, Ceder, Atlas, Ceder, Himalaya, Cipres, 

Geranium, Jeneverbes, Kamille, echte, Koriander 

Lavendel, Marjolein, Mirte, Munt, peper,  

Nardus, Neroli, Palmarosa, Patchouli, Roos, 

Rozenhout, Sandelhout, Tea tree, Vetiver, 

Wortelzaad 

Voorbeelden

Antidepressivum, Anti-infectieus, Analgeticum, 

Rubefacient, Cicatrizant, Antiviraal, Anti-inflammatoire, Anti schimmel, Antiseptisch, 

Bacteriedodend, Tonicum, Immuunstimulans, 

Regulator, Stimulerend, Ontspannend 

Werking

Aldehyden

• Vernieuwen
• verfr issen

De schoonmakers

• Sterk huidirriterend en huidgevoelig.
• Gebruik in verdunningen van 1% of minder. 

• Zorgvuldig (koel) bewaren wordt aanbevolen omdat aldehyden sneller oxideren. 

• In verstuiving zeer veilige oliën, ook voor baby's, jonge kinderen en zwangere vrouwen. 

• Veilig bij inname, ook voor zwanger vrouwen

Waarschuwingen

Basilicum, citroen, Citronella, Eucalyptus, citroen 

Geranium, Kaneel, schors, Lemongrass 

Limoen , Melisse, Sinaasappel, zoete 

Tea tree, citroen, Verbena 

Voorbeelden

Anti-viraal, Antibioticum, Anti-bacterieel, krampstillend, Anti-inflammatoire, Anti-parasitair 

- vernietigt parasieten, Schimmelwerend, Desinfecterend 

Werking
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Ether

• Helder
• Herstel

De transformator

• Voorzichtig gebruiken in lage doseringen van 
1% of minder voor korte perioden.

• Vermijden ti jdens zwangerschap en borstvoeding.

• Mogelijke veiligheidsproblemen zijn levertoxiciteit, oestrogeenachtige activiteit, 

neurotoxische effecten, psychotrope effecten en genotoxiciteit (interfereert met DNA). 

Waarschuwingen

Anijszaad - Pimpinella anisum
Basilicum - Basilicum ct. methylchavicol

Dille - Anethum graveolens

Kaneel, blad - Cinnamomum zeylanicum

Nootmuskaat - Myristica fragrans

Peterselie - Petroselinum sativum

Rozemarijn cineole - Rosmarinus officinalis

Venkel, zoete - Foeniculum vulgare

Voorbeelden

• Antiseptisch, 
• Krampstillend 

• Spasmolytisch 

• Spijsverteringsbevorderend 

• Carminatief 

• Insecticide 

• Psychoactief (in hoge doses) 

Werking

Ketonen

• Doen!

De dienstverlener

• Neurotoxisch.
• Kortdurend gebruik in lage doseringen van 1% of minder worden als veilig beschouwd. 

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap, bij baby's en jonge kinderen, 

• Respecteer steeds de aanbevolen dosis

Waarschuwingen

Boerenwormkruid - Tanacetum annum
Dille - Anethum graveolens

Duizendblad- Achillea millef olium

Hyssop - Hyssopus off icinalis

Karw ij - Carum carvi

Munt, groene - Mentha x spicata

Munt, peper - Mentha x piperita

Rozemarijn ct. kamfer Rosmar inus off icinalis

Rozemarijn ct. Verbenon Rosmar inus off icinalis

Spijklavendel - Lavandula latifolia

Voorbeelden

Anti-oxidant, Anti-infectieus, Cicatrizant, Spijsvertering, 
Expectorant, Slijmoplossend 
Lipolytisch, Stimulerend, Tonicum, Kalmeermiddel, 
Analgetisch (sommige) 
Antistollingsmiddel (sommige)

Werking

Sesquiterpenen

• Mannelijke Kracht
• Grootvader

• Empatisch

• Wijs

• Bescher m ers

• Leraren, 

• Aarding, 

• Verzacht & Troost

De Grootvader

• Over het algemeen veilig in gebruik bij de 
aanbevolen dosis

• Sommige kunnen de huid irriteren

Waarschuwingen

Boerenwormkruid, Ceder, Atlas, Ceder, Himalaya
Duizendblad, Eucalyptus globulus, Gember, Helichryse, 
Hyssop, Kamille, echte, Kamille, Roomse, Mirt 
Nardus (Jatamansi), Patchouli, Peper, zwarte, 
Sandelhout, 
Valeriaan, Vetiver, Ylang ylang 

Voorbeelden

Anti-allergisch, Anti-inflammatoir, Krampstillend 

Analgeticum, Antiseptisch, Anti-oxidant, Anti-bacterieel, Anti-microbieel, Kalmeermiddel 

Cicatrizant, Regulator, Kalmerend 

Werking
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Sesquiterpenolen

• grootmoeder
• beschermer

• empathisch

• wijs

• leraren

• gronden

• verzachten & troosten

De Grootmoeder

Veilig in gebruik, ook voor zwangere vrouwen, 
baby's en jonge kinderen

Waarschuwingen
Gember - Zingiber officinale
Helichryse - Helichrysum italisum 

Kamille, echte - Matricaria recutita

Neroli - Citrus aurantium ssp. amara

Nardus, Jatamansi - Nardostachys

Patchouli - Pogostemom cablin jatamansi

Roos - Rosa damascena

Sandelhout - Santalum album

Valeriaan - Valerian officinalis

Vetiver - Vetiveria zizanioides

Wortelzaad - Daucas carota

Voorbeelden

Anti-inflammatoir, Krampstillend, Analgetisch 

Anti-allergisch, Anti-oxidant, Anxiolytisch 

Cicatrizant, Regulator, Relaxerend, Kalmerend 

Stimulerend (lever & klieren) 

Werking
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Rosmarinus off icinalis

ROZEMARIJN

Rozemarijn

Inhoudsstoffen

Monoterpenen
Sesquiterpenen
Monoterpenolen
Ketonen
Esters
Oxiden

Opletten 

Gebruik Rozemarijn alleen in 
lage dosering en uitsluitend 
uitwendig tijdens 
zwangerschap. Niet gebruiken 
bij baby's en kinderen onder 6 
jaar. Vermijd Rozemarijn bij 
epilepsie.

Herkomst

Tunesië, Frankrijk, Corsica, 
Marokko, Spanje, Italië, 
Egypte, Balkan, andere landen 
rondom de Middellandse Zee, 
Zuid Afrika
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Te gebruiken bij 

Verstuiven

Wanneer je moe bent of in de 
put zit, geeft een 

verkwikkend stimulerend 
effect, ook voor in een sauna

Droog haar

Meng 2 à 3 druppels met de 
voor het wassen benodigde 
hoeveelheid milde, neutrale 

shampoo

Stop

Rozemarijn helpt ook om 
grenzen te stellen als 

anderen proberen normen en 
waarden op te dringen

Nog meer Rozemarijn

Stress of  oververmoeid

Voeg 10 tot 15dr toe aan een 
emulgator, Doe dit in je 
badwater en geniet minstens 
20 minuten

Geur

Is een sterke geur, houtig en 
kruidig, en doet denken aan 
eucalyptus. Wordt vooral in 
mannenparfums en eau de 
colognes gebruikt. Is een 
midden- of topnoot.

Massageolie

Voor voeten en benen.  Meng in 
10ml basisolie 4dr met 2dr 
pepermunt en 2dr citroen. 
Masseer vanaf de voeten naar 
de knieën. Helpt om 
verkrampingen en spanningen 
op te lossen.

Thymus vulgar is (thymol)

TIJM
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Tijm, linalool

Herkomst

Frankrijk, Spanje, Marokko, 
Algerije, Hongarije, Balkan, 
Turkije

inhoudsstoffen

Monoterpenen
Sesquiterpenen
Monoterpenolen
Ketonen
Esters
Fenolen
Oxiden

Opletten 

Niet inwendig gebruiken 
tijdens de zwangerschap.

Te gebruiken bij 

Verstuiven

Doe 8dr in de verstuiver, dit 
zorgt voor een frisse 

atmosfeer en activeert de 
geest 

Reumapijn

Voeg 15 tot 20dr in 10ml 
plantaaridige olie en masseer 
de pijnlijke plekken. Je kan er 
pepermunt aan toe voegen 
voor een sterkere werking.

Baden

Doe enkele druppels b
in badzout, hier kan je ook 

pepermunt bij doen. 

Nog meer Tijm

Overdosering/ bi jwerk ing

Bij aangehouden dosering kan 
wintergreen soms huidirritatie en 
overgevoeligheid (urticaria en 
oedeem) veroorzaken. Wintergreen 
is matig toxisch en moet voorzihtig 
en in hoge verdunning gebruikt 
worden. Te hoge doses zouden 
schadelijk zijn voor de nieren. 
Methylsalicylaat wordt snel door 
het bloed opgenomen en kan bij 
langdurig gebruik en hoge dosering 
vergiftiging veroorzaken. 

Geur

Intens, kruidigzoet met een 
medicinale en fenolische 
ondertoon. De geur is 
krachtiger dan linalol. Is een top 
tot middennoot.

Wonden, l i t teken

bij kleine wonden, littekens en 
zweertjes, kalmeert en heelt de 
olie. Ook zweren die ontstaan 
zijn door spataders, kunnen 
behandeld worden
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Zijn er nog vragen

Opdracht

GENIET VAN GEUREN

We wensen je een fijne week en veel plezier 
met je aromatische bezigheden

DANK JE WEL 

Voor jouw deelname vanavond
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