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Wim van den Elshout (Scelta Ceuticals): 

‘Markt is klaar voor de heilzame amandelpaddenstoel’  
 
 
Paddenstoelen zijn lekker, maar bevatten ook heilzame stoffen die de gezondheid van mens en 
dier een ‘kickstart’ kunnen geven. Jan Klerken van Scelta Mushrooms en Wim van den Elshout 
van Scelta Ceuticals zijn daarvan overtuigd. Binnen een jaar na de start bracht het bedrijf drie 
producten op de markt gebaseerd op de Zuid-Amerikaanse amandelpaddenstoel Murill, in 
capsules en als diervoerder. Binnenkort verschijnen ook brood en andere foodproducten met 
Murill.  
 
Wim van den Elshout is van huis uit biochemicus en was 23 jaar lang verantwoordelijk voor r&d 
en innovatie bij DSM. In 2003 sloeg het noodlot toe: hij kreeg kanker en moest chemokuren en 
bestralingen ondergaan die zijn weerstand tegen infecties ondermijnden. ‘Ik ging dus op zoek 
naar een manier om mijn immuunsysteem maximaal te wapenen en liep tegen de Agaricus 
Blazei Murill aan. De Japanse onderzoeker Takatoshi Furomoto ontdekte hem in de jaren zestig 
in een afgelegen regio van het Braziliaanse regenwoud. De inwoners aten dagelijks 
amandelpaddenstoelen en bleken significant ouder te worden dan de mensen in gebieden 
daaromheen.’ 
 
Furomoto stuurde de paddenstoel vijftig jaar geleden naar Japan en daar wordt sindsdien 
onderzoek gedaan. Werkzame stoffen in de Murill blijken de 1,3-1,6 betaglucanen te zijn. Van 
den Elshout: ‘Ze vallen aan op de zogeheten dectine, daardoor maakt je lichaam macrofagen 
aan, dat is je primaire afweer. Daarnaast bevat Murill ergosterol: provitamine D. Die twee stoffen 
balanceren het immuunsysteem. Dat is goed onderzocht. Het product is dan ook al twintig, 
dertig jaar op de markt. Het is alleen stervensduur.’ 
 
Min of meer uit idealisme startte Van den Elshout in 2004 samen met een lotgenoot een bedrijf 
dat tot doel had de Murill in gedroogde vorm in betaalbare capsules op de markt te brengen. 
‘Dat ging goed tot 2008, toen de Europese overheid met nieuwe wet- en regelgeving kwam die 
het toegestane gehalte zware metalen in voedingssupplementen met een factor tien omlaag 
bracht. Bij de toenmalige kweekmethodes was dat niet haalbaar. ‘We moesten dus stoppen.’  
 
 
Sneltreinvaart 
 
Vervolgens bleef het een tijd stil rond de Murill. Tot Van den Elshout in oktober 2010 kennis 
maakte met Jan Klerken, directeur van Scelta Mushrooms en initiatiefnemer van InnerLife, een 
bedrijfje dat erop was gericht stoffen met een hoge toegevoegde waarde uit champignons te 
halen. Omdat het nog niet tot vermarktbare producten had geleid, stond Klerken op het punt de 
zoektocht te staken. Van den Elshout bracht hem op andere gedachten. 
 
Op 15 januari 2011 werd Scelta Ceuticals opgericht. Van den Elshout kreeg carte blanche om 
nieuwe producten te ontwikkelen op basis van de Murill. Dat kon in sneltreinvaart, want er was 



 
 

 
 

al uitgebreid onderzoek gedaan naar deze paddenstoel. Bovendien verklaarde het Ministerie 
van VWS al in 2004 dat de Murill niet werd gezien als een 'novel food', waardoor geen 
aanvullend klinisch onderzoek noodzakelijk was. Ook was er al een dossier bij de EFSA 
(European Food Safety Authority), waarin was gevraagd om goedkeuring van de generieke 
claim 'Ondersteunt het immuunsysteem effectief' bij een dagelijkse dosering van 2 gram.’ 
 
Daarnaast werden nog twee belangrijke keuzes gemaakt die de snelle vermarkting mogelijk 
maken. ‘Ten eerste: wij extraheren niet, wij werken met het totale product. De paddenstoel 
bevat namelijk hulpstoffen, de zogeheten  co-enzymen en sporenelementen, die de opname 
van de betaglucanen in je lichaam bevorderen. De natuur is een fantastische harmonie en die 
verstoor je als je de pure werkzame stof uit de Murill haalt. Niet extraheren heeft een tweede 
prettige bijwerking: het is geen feed additive, maar een feed material en dat valt onder andere 
wet- en regelgeving. Dat betekent dat ik vandaag kan starten in plaats van twee jaar en een 
paar honderdduizend euro aan onderzoek verder.’ 
 
 
Fermenteren 
 
Een tweede keuze heeft te maken met de productiemethode. ‘We werken niet met het 
fruitlichaam (de kop) van de paddenstoel, maar met het mycelium (de wortels) dat we in 
vloeistof laten fermenteren. Deze manier van kweken leidt tot een 100% natuurlijk product dat 
vrij is van zware metalen, herbiciden en pesticiden.’ Daardoor werd het mogelijk om de 
geplande marktintroductie van Murill een of twee jaar naar voren te halen. Al in oktober 2011 
lagen de capsules voor menselijk gebruik in de winkel.  
 
Daarnaast begon Scelta Ceuticals ook met het fermenteren van het mycelium in rogge, dat voor 
‘broed’ in de champignonteelt wordt gebruikt. Hiervoor werkt Scelta Ceuticals samen met ’s 
werelds grootste leverancier van broed, Sylvan Bio Europe in Horst in het nieuwe bedrijf 
SylvanScelta BV. De rogge met Murill wordt grof gemalen tot een kant en klaar feed material. 
Het is in een leghennenbedrijf getest met veelbelovende resultaten. Van den Elshout: ‘Eén stal 
met 10.000 hennen krijgt alleen het gewone voer en de andere stal met 10.000 hennen krijgt er 
ons product bij. We zijn nu in week 63 en constateren dat er in de stal met Murill bijna 30 
procent minder mortaliteit is en 4,5 procent meer eieren worden gelegd. Dat zijn in totaal al bijna 
80.000 méér eieren. Mooier nog: de hennen blijven langer aan de leg, namelijk 66 in plaats van 
de gebruikelijke 60 weken.’  
 
De stap van feed naar food is ook hier maar klein. ‘We malen de rogge met Murill tot meel en 
verwerken dat in brood, pasta's, soepen en pizzabodems. We voegen bovendien 
haverglucanen aan toe, die zorgen voor een cholesterolverlaging. En een 
champignoncomponent die bij SBC in Belfeld (ook onderdeel van de Scelta Groep) wordt 
gemaakt en een smaakversterkend effect heeft, waardoor 40 procent zoutreductie mogelijk is. 
’We ontwikkelen dit samen met Koopmans Meel. Het wordt een afbakconcept dat we 
binnenkort op de markt zetten als Silverbread, gericht op 45-plussers.’ Er zijn tevens contacten 
met broodfabrikanten, waarover Van den Elshout op het moment nog niets kwijt wil.  
 
Onderzoek 
 



 
 

 
 

Om de markt verder uit te breiden, zijn er inmiddels diverse klinische onderzoekstrajecten 
opgezet in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Zo wordt onderzocht hoe Murill 
werkt bij de bestrijding van appelallergie in relatie met een kruisallergie voor berken. Een ander 
onderzoekstraject richt zich op de werking van Murill bij de behandeling van herpes simplex 
(koortslip). Verder zoekt Van den Elshout financiers voor een onderzoek naar SilverBread. ‘We 
willen proefpersonen waarvan een deel SilverBread eet en een deel gewoon brood, vaccineren 
met Hepatitis A en daarna te kijken of er verschil is in de hoeveelheden antilichamen in het 
bloed.’ 
 
Tot deze onderzoekstrajecten zijn afgerond, moet Van den Elshout terughoudend zijn met 
claims vanwege de strenge regelgeving. Hij is echter razend enthousiast over ‘zijn’ Murill, die hij 
zelf al jaren in capsulevorm inneemt. ‘Het voelt goed. De markt is er klaar voor. Ik weet zeker 
dat we een prachtig productenpakket in handen hebben. In de toekomst gaan we op drie 
assen verder met innoveren: andere mycelia, zoals de Ganoderma en Cordyceps, andere 
granen, zoals haver, spelt of gerst, en de combinaties van die twee om oplossingen te vinden 
voor maatschappelijke problemen zoals obesitas, diabetes-2, of cardiovasculaire 
aandoeningen. Onze visie is dat we daarmee kunnen bijdragen aan een duurzame preventieve 
gezondheidszorg. Het is volgens mij de enige manier om de gezondheidszorg in de toekomst 
betaalbaar te houden. En niets beschermt je beter tegen ziektes dan je eigen immuunsysteem!’  
 
Meer informatie: www.murill.com 


