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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

 
Advies van 4 april 2022 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over het 
gebruik van Sideritis scardica Griseb. en bereidingen hiervan, 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 Sideritis scardica Griseb., 
of bereidingen ervan, bevatten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in 
voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, 
inzonderheid artikel 5, §6. 
 
Overwegende dat Sideritis scardica Griseb. niet vermeld is in de bijlagen van het koninklijk besluit van 31 
augustus 2021; overwegende dat Sideritis syriaca L. vermeld is op Lijst 3 van het KB van 31 augustus 2021 
(Te notificeren planten indien in voorgedoseerde vorm) met de volgende beperking: “enkel het gebruik 
van de volgende plantendelen is toegelaten: bovengrondse delen”. 
 
Overwegende 

- In de studie van Feistel et al (2018)1 werd een reeks fundamentele toxiciteitstesten uitgevoerd 
om de niet-klinische veiligheid na te gaan van een droog hydroalcoholisch extract (20% EtOH, DER 
5-9:1; oorspronkelijk extract aangepast met 30% maltodextrine) bereid uit het kruid van S. 
scardica met de volgende resultaten: 

o De LD50-waarde was hoger dan 2000 mg/kg bw; 
o In een toxiciteitsstudie met herhaalde toediening gedurende 28 dagen werd de NOAEL-

waarde bepaald op 1000 mg droog extract /kg bw/dag, de hoogste geteste dosis; 
o Mutageniteitstesten (3 droge extracten, bereid met resp. water, 50% ethanol, n-heptaan) 

brachten geen bezorgdheid over mutageniteit aan het licht; 
- De publicatie van Feistel en Appel (2013)2 toont de overeenkomst aan tussen een waterig extract 

en een 20% hydroalcoholisch extract. Extracten bereid met 40% en 60% alcohol kunnen niet als 
vergelijkbaar worden beschouwd vanwege de verschillen in samenstelling en een verlaging van 
de IC50 waarden voor extracten bereid met 40 en 60% EtOH (IC50 Serotonine, IC50 Dopamine en 
IC50 Noradrenaline); 

- De resultaten van de toxiciteitstesten kunnen dus niet worden geëxtrapoleerd naar extracten 
bereid met een alcoholpercentage dat hoger is dan 20%; 

- Het HPLC-DAD phytochemisch profiel van S. scardica vergeleken met dat van S. syriaca vertoont 
een overeenkomst die als sterk genoeg kan worden beschouwd om dezelfde conclusies voor de 
beide soorten te maken (niet-gepubliceerde resultaten, oktober 2021) 

- Beide soorten zijn gekend als een traditioneel kruidengeneesmiddel (infusies van de 
bovengrondse delen van de plant) gebruikt voor de verlichting van hoest geassocieerd met 
verkoudheid en voor de verlichting van milde gastro-intestinale stoornissen3; 
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De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen concludeert dat  

- Sideritis scardica Griseb. kan worden opgenomen op Lijst 3 van het KB van 31.08.2021, met de 
volgende beperkingen: 

o Enkel het gebruik van de volgende plantendelen is toegelaten: bovengrondse delen 
o Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (20%) extracten is toegelaten. 

- Sideritis syriaca L. blijft op Lijst 3 van het KB van 31.08.2021, de volgende beperking wordt 
toegevoegd: 

o Enkel het gebruik van waterige en licht alcoholische (20%) extracten is toegelaten 
 
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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