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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 20 februari 2020 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over 
het gebruik van Ptychopetalum 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 Ptychopetalum 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, 28 november 2019 en 30 januari 
2020,  
 
Gelet op de volgende gegevens: 

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

- De (wortel)schors en het hout van Ptychopetalum olacoides Benth. (syn. Muirapuama) wordt niet 
beschouwd als novel in voedingssupplementen (NOT NFS) en valt dus buiten het 
toepassingsgebied van Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen. 

- De schors van Ptychopetalum olacoides bevat in hoofdzaak quinoline alkaloiden en clerodane 
diterpenen 1, 5, 6 

- Extracten van de schors van Ptychopetalum olacoides  kunnen inwerken op serotonine 
receptoren, op dopaminerge en/of noradrenerge systemen. Door deze werking zijn ongewenste 
neveneffecten (bloeddruk, hart, depressie,…) bij het gebruik van deze bereidingen reëel2,3,4, 7 

 
Concludeert de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen dat het gebruik van Ptychopetalum spp.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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