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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 15 januari 2020 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over 
het gebruik van de plant Carlina 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 Carlina 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 vergadering van de werkgroep Plantenlijsten dd 16 juli 2019 en 28 november 2019;  
 
Gelet op de volgende gegevens: 

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

- Carlina acaulis L. en Carlina acaulis subsp. Caulescens (Lam.) Schübl. & G. Martens staan 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 wortel van Carlina acaulis L. en Carlina aucalis subsp. Caulescens (Lam.) Schübl. & G. Martens 
wordt niet beschouwd als novel in voedingssupplementen (NOT NFS) en valt dus buiten het 
toepassingsgebied van Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen 

 
- De wortel van Carlina acaulis bevat ca. 3% essentiële olie die voor meer dan 95% uit carlina oxide 

(benzyl-2-furylacetylene) bestaat2 
- Meer algemeen wordt vermeld dat Carlina spp.2% essentiële olie bevatten die voor 80% uit 

carlina oxide bestaat1 
- Volgens het EMA-rapport (Veterinary Medicines Evaluation Unit) wordt de essentiële olie bereid 

uit de wortels van Carlina acaulis als toxisch beschouwd, wegens het gehalte aan carlina oxide. Er 
zijn geen specifieke studies beschikbaar. Er wordt ook vermeld dat de medicinale producten voor 
menselijk gebruik niet als toxisch worden beschouwd vermits verwacht kan worden dat de 
concentratie van carlina oxide in deze bereidingen zeer laag is3 

- Extracten van de wortel van C. acaulis bevatten eveneens carlina oxide, vooral wanneer de 
extractie met apolaire solventen werd uitgevoerd1 
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Concludeert de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen:  
- het gebruik van de essentiële olie bereid uit de wortels van Carlina spp kan niet worden 

toegestaan 
- het gebruik van extracten bereid uit de wortels van Carlina spp. kan enkel worden toegestaan 

indien wordt aangetoond dat de bereiding vrij is van carlina oxide.  
 

Volgens de literatuur is een LOD in de grootteorde van 20 µg/l haalbaar met GC-FID4.  
 
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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