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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

 

Advies van 13 juni 2019 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over het 
gebruik van de plant Scrophularia spp 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 veiligheid van het gebruik van voedingssupplementen die bereid werden op basis 
van Scrophularia spp. 
 
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, 
inzonderheid artikel 4, §4; 
 
Gelet op de volgende gegevens: 
 

- Scrophularia ningpoensis staat vermeld op Lijst 3 van het KB van 29 augustus 1997 (te notificeren 
planten indien in voorgedoseerde vorm),waarbij enkel het gebruik van de wortel is toegelaten. 

- De samenstelling van de wortel van Scrophularia ningpoensis is kwalitatief en benaderend 
kwantitatief beschreven1. 

- Scrophularia ningpoensis is not novel food in food supplements.  
 

- Scrophularia spp staan vermeld op Lijst 1 van het KB van 29 augustus 1997 (gevaarlijke planten 
die niet als of in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden). 

- Scrophularia spp bevat circa 350 soorten, slechts 17 soorten werden nader onderzocht. Uit de 
studies van deze 17 soorten blijkt dat vooral iridoïde glycosiden, fenolzuren en triterpeen 
glycosiden de belangrijkste inhoudsstoffen zijn, maar kwantitatieve gegevens ontbreken. Tevens 
werd er weinig onderzoek uitgevoerd naar alkaloïden hoewel de aanwezigheid werd vastgesteld 
in S. ningpoensis, S. oxysepala en S. takesimensis 2.  

- In een andere studie met extracten van Scrophularia striata wordt in vitro een toxisch effect 
vastgesteld dat wordt toegeschreven aan de aanwezigheid van terpeen glycosiden3. 

 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen concludeert dat een vraag tot afwijking op het verbod 
van het gebruik van Scrophularia spp steeds dient te worden voorgelegd aan de Commissie van Advies 
voor Plantenbereidingen. De Commissie zal voor elk dossier een evaluatie uitvoeren op basis van 
analytische en toxicologische gegevens, waarbij   
 

- de aanvraag exact dient te specifiëren welke species van Scrophularia spp er gebruikt wordt 
- de relevante inhoudsstoffen van de plant (of het gebruikte plantendeel) en van zijn preparaat 

moeten worden gegeven; dit houdt in een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van o.a. de 
aanwezige iridoïden, de triterpene saponinen en alkaloïden.  
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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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