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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 22 oktober 2020 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over 
het gebruik van de bladeren van Carica papaya L. 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 de bladeren van Carica 
papaya L., of bereidingen ervan, bevatten. 
 
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; 
 
Overwegende dat Carica papaya L. vermeld is op Lijst 3 van het KB van 29 augustus 1997 (Te notificeren 
planten indien in voorgedoseerde vorm) waarbij enkel het gebruik van de vrucht is toegelaten; 
 
Overwegende dat Carica papaya L. wereldwijd bekend is voor zijn therapeutische en nutritionele 
eigenschappen en dat in de literatuur wordt bevestigd dat het papayablad-extract sterke geneeskrachtige 
eigenschappen heeft1; 
 
Overwegende  

- de studie van Ekong M. B. et al, met als conclusie: “het waterige blad-extract van C. papaya in de 
in deze studie gegeven dosering is schadelijk voor de ontwikkeling van foetussen, deze effecten 
waren dosisafhankelijk. Daarom moet het gebruik van dit extract, vooral tijdens de dracht, 
worden afgeraden”2; 

- de studie van Nkeiruka U. E. et al, waar de toediening van methanol blad-extracten aan mannelijke 
Wistar-ratten zorgde voor een significante vermindering van het aantal spermatozoa en een 
toename in het percentage defecte spermacellen, vergeleken met de controle3; 

- de studie van Akinloye O. O. en Morayo O. M., waar een decoct van gedroogde bladeren werd 
toegediend aan mannelijke Wistar-ratten met als resultaat dat alle onderzochte andrologische 
parameters een significante verlaging van de gemiddelde waarden lieten zien in vergelijking met 
de controle4; 

-  er zijn geen gegevens beschikbaar in de literatuur om het proces of de stoffen te identificeren die 
verantwoordelijk zijn voor de vastgestelde reprotoxische effecten 

- de aanwezigheid van het alkaloide carpaine in de papaya bladeren5, 6, 7, 8, 9; 
- de mogelijke aanwezigheid van cyanogene glucosiden (o.a. prunasine) in de papaya bladeren10, 11; 

 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen concludeert dat het blad van Carica papaya L. en 
bereidingen hiervan een risico vormen voor de gezondheid en dus niet mogen gebruikt worden in 
voedingssupplementen. 
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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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