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De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen werd op 29 januari 2013 door het Directoraat-generaal 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst 
gevraagd om zich uit te spreken over het veilige maximale gehalte van planten met anthranoïden in 
voedingssupplementen.  

 
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 
(‘plantenbesluit’), inzonderheid artikel 4, § 4; 

 
Op basis van de beschikbare informatie concludeerde de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 
samengevat het volgende: 

 
Sinds 2005 werden limieten opgelegd voor het totaalgehalte aan anthranoïden in supplementen met Senna 
alexandrina Mill. (ook wel Cassia senna L. en Cassia angustifolia Vahl) en Cassia fistula L. (namelijk, 18 mg 
sennoside B-equivalenten), Rheum officinale Baill., Rheum palmatum L. en hun hybriden (namelijk, 25 mg 
rheine-equivalenten).  
Voor deze planten moet bovendien een analyse voor elk lot uitgevoerd worden. Bovendien moeten 
volgende waarschuwingen verplicht op de etikettering opgenomen worden: 

- “Niet gebruiken beneden de 12 jaar”;  
- “Raadpleeg uw arts bij zwangerschap of borstvoeding;  
- “Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies”. 

 
Er wordt echter geconstateerd dat sommige producten op de markt ook andere planten met anthranoïden 
bevatten waarvoor nog geen specifiek maximum gehalte vastgelegd werd, waardoor het maximale gehalte 
soms overschreden wordt. 
Er wordt daarom besloten om ook specifiek voor de volgende planten een maximum gehalte op te leggen: 

- Frangula alnus Mill. (= Rhamnus frangula L.)  
- Frangula purshiana Cooper (= Rhamnus purshiana DC.) 
- Aloe ferox Mill. en Aloe vera (L.) Burm. f. 
 

Er zijn sterke inter- en intraspecifieke variaties in fytochemische samenstelling en activiteit tussen de 
verschillende planten met anthranoïden. Omrekeningen en analyses in combinatieproducten kunnen 
complex zijn. Daarnaast werden in de klinische studies weinig of geen enkelvoudige producten 
opgenomen.  

 
In de European Medicines Agency (EMA) monografieën zijn volgende dagdosissen voor de 
hydroxyanthraceen glycosides opgenomen voor de posologie bij well-established use, voor kortdurend 
gebruik (2 weken) in geval van occasionele constipatie bij adolescenten vanaf 12, volwassenen en ouderen: 

- Rheum palmatum L. en Rheum officinale Baillon, wortel : 20 - 30 mg;  
- Cassia senna L. en Cassia angustifolia Vahl, vrucht: 15 – 30 mg; 
- Rhamnus purshianus DC. en Rhamnus frangula L., schors: 10-30 mg ; 
- Aloe barbadensis Miller en Aloe spp. (hoofdzakelijk Aloe ferox Miller en zijn hybriden): 10-30 mg; 

 
Voor traditionele kruidengeneesmiddelen zijn mengsels van planten met antranoïden niet toegelaten. 
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Advies van 20 mei 2014 uitgebracht door de Commissie van Advies voor 
Plantenbereidingen over het gebruik van planten die anthranoïden bevatten in 
voedingssupplementen. 
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De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen bracht op 20 mei 2014 het volgende advies uit :  

 
Op basis van de EMA monografieën voor Rhamnus spp. en Aloe spp. wordt voorgesteld om 70% van het 
gemiddelde van de dosisrange te nemen als het maximale dagdosis anthranoïden, dus 14 mg.  
 
Voor Frangula purshiana Cooper moet dit gehalte uitgedrukt worden in cascaroside A-equivalenten.  
Voor Frangula alnus Mill. moet dit gehalte uitgedrukt worden in glucofranguline A-equivalenten. 
Voor Aloe ferox Mill. en Aloe vera (L.) Burm. f. moet dit uitgedrukt worden in barbaloïne-equivalenten. 
 
Het "totaal" gehalte aan anthranoïden dient berekend te worden via bepaling van de gehaltes in de 
afzonderlijke grondstoffen en vervolgens, op basis van de toegediende mengverhoudingen, gesommeerd te 
worden. 
Er wordt tevens geadviseerd om bij mengsels van verschillende plantensoorten het totaal gehalte te 
beperken tot de maximale dosis toegelaten voor het ingrediënt waarvoor de laagste dosis geldt bij 
enkelvoudig gebruik.  

 
Bv. Het maximale gehalte voor mengsels die  

o Frangula, Rhamnus en/of Aloe bevatten: 14 mg totaal; 
o een combinatie met Senna en Rheum bevatten: 18 mg totaal; 
Voor producten met enkel Rheum blijft 25 mg het maximale gehalte. 

 
De producent moet voor elk lot een analyse van het gehalte aan anthranoïden uitvoeren en de resultaten 
ter beschikking te houden van de bevoegde controlerende overheden. 

 
 

De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen behoudt zich het recht voor het uitgebrachte advies te 
herzien in het licht van nieuwe overwegingen.  
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