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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 Harungana madagascariensis 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 Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. 
 
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 vergaderingen van de werkgroep Plantenlijsten dd 16 juli 2019 en 28 november 2019; 
 
Gelet op de volgende gegevens: 

- Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. staat vermeld op Lijst 1 van het KB van 29 augustus 
1997 (gevaarlijke planten die niet als of in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden). 

- De schors en het blad van Harungana madagascariensis Lam. ex Poir worden niet beschouwd als 
novel in voedingssupplementen (NOT NFS) en valt dus buiten het toepassingsgebied van 
Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen. 

- Harungana madagascariensis. is opgenomen in het EFSA-compendium1 waarbij het volgende 
wordt vermeld: 

 

Botanical name Parts of 
plants of 
possible 
concern 

Chemical of concern / toxic 
effect 

Remarks on toxic/adverse effect(s) 
not known to be related to the 

identified chemical(s) of concern 

Harungana 
madagascariensis 
Lam. ex 
Poir.(Haronga 
madagascariensis 
(Lam. ex Poir.) 
Choisy) 

Root Prenylated polyphenolic 
anthranoids: e.g. 
harunmadagascarins A and 
B 
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- Volgens Mba, J.R. et al bevat een hydro-alcoholisch extract van de schors van de stam van 

Harungana madagascariensis alkaloïden, flavanoide glycosiden en saponinen (o.a. triterpene 
glycosiden). Er werden testen voor acute en subacute toxiciteit uitgevoerd op albino muizen en -
ratten. De LD50 waarde van het extract werd bepaald op 1,65 g/kg en is dus toxisch volgens de 
OECD-richtlijnen. Testen voor de bepaling van subacute toxiciteit toonden veranderingen in de 
activiteit van alanine amino transferase, aspartaat amino transferase en in de concentratie van 
enkele plasma parameters zoals cholesterol, urea en glucose. Subacute toediening verstoorde ook 
de groeisnelheid gemeten als gewichtstoename2.  

- In de studie van J.A. Olagunju wordt melding gemaakt van veranderingen in de metabolische 
activiteiten van de lever en de nieren bij het toedienen van extracten van het blad en de 
stamschors aan ratten. Het zijn vooral de membranen, in het bijzonder deze van neurale weefsels, 
die vatbaar zijn. De auteur stelt dat verder onderzoek nodig is, maar raadt aan om voorzichtig te 
zijn bij het gebruik van extracten van deze plant in kruidenbereidingen3 
 

Concludeert de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen dat het gebruik van Harungana 
madagascariensis in voedingssupplementen een risico voor de gezondheid inhoudt.  
 
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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