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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

 

Advies van 19 februari 2019 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over 
het gebruik van de plant Ligusticum striatum D.C. (syn. Ligusticum chuanxiong S.H.Qiu, Y.Q.Zeng, 
K.Y.Pan, Y.C.Tang & J.M.Xu,. Ligusticum wallichii Franch.) in voedingssupplementen. 

 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen werd door het DG Dier, Plant en Voeding van de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzocht zich 
uit te spreken over de correctie van het KB van 29 augustus 1997 met betrekking tot Ligusticum striatum 
D.C. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in 
voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten; in het 
bijzonder artikel 4, §6;  
 
 
Gelet op de volgende gegevens: 

- Bij het opstellen van de wijziging dd 24 januari 2017 van het KB van 29 augustus 1997, werd voor 
Ligusticum striatum D.C. verkeerdelijk de volgende bepaling opgenomen: ‘Analyse moet aantonen 
dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden indospicine bevat’. 

- Volgens de gegevens van de BELFRIT werkgroep bevat Ligusticum striatum D.C. echter geen 
indospicine, maar wel alkaloïden en kan het gebruik van de essentiële olie een androgeen en/of 
oestrogeen effect hebben  
 

Concludeert de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen dat in het KB van 29 augustus 1997, voor 
Ligusticum striatum D.C. hetvolgende:  

- De bepaling ‘Analyse moet aantonen dat de bereiding geen detecteerbare hoeveelheden 
indospicine bevat’ wordt geschrapt; 

- De bepaling ‘Het gehalte aan alkaloïden moet worden bepaald. Bij gebruik van de essentiële olie 
moet het gehalte aan progestogenen bepaald worden’ wordt toegevoegd; 

- De andere bepalingen voor deze plant blijven ongewijzigd. 
 
 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen behoudt zich het recht voor om dit advies in het licht 

van nieuwe overwegingen opnieuw te onderzoeken.  
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