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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen  

Advies Essentiële Oliën in Capsules  

Lavandula officinalis Chaix 

1. Botanische identificatie 

Lavandula officinalis Chaix, Familie :  Lamiaceae 

NL: lavendel 

FR: lavande 

 

Lavandula angustifolia Mill. 
 

Belangrijkste synoniemen Betrouwbaarheids 
niveau 

 Lavandula officinalis Chaix  ***  

 Lavandula delphinensis Jord. ex Billot *** 

 Lavandula fragrans Salisb. *** 

 Lavandula spica L. *** 

 Lavandula vulgaris Lam. *** 

*** = hoogste betrouwbaarheidsniveau (http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-108971 ) 

 

De soort wordt ook regelmatig verward met andere lavendelsoorten zoals L. x intermedia Emeric. 

(Lavandin) and L. latifolia Medik. (Spijklavendel), waarvan de samenstelling aanzienlijk kan variëren (zie 

ook §6). 

Als er geen gedetailleerde kwaliteitsspecificaties worden vermeld, bestaat de kruidensubstantie uit 

bloemen van verschillende soorten (Hänsel et al. 1993) (EMA/HMPC Assessment report 2012) 

2. Gebruikte plantendelen 

Lavandula officinalis Chaix staat op lijst 3 van het KB van 29 augustus 1997, met als bijkomende 

vermelding: “Enkel het gebruik van volgende plantendelen is toegelaten: bloeiende top” 

3. Productie methode 

Enkel de bloeiende toppen kunnen worden gebruikt voor de bereiding van de essentiële olie (E.O.)  

Dit advies is geldig voor E.O. bereid door stoomdestillatie 

4. Referentie officiële monografie 

• Europese pharmacopoeia 10.0 (07/2018). 

• EMA/HMPC Herbal Monograph and Assessment Report (2012). 

• AFNOR - NF ISO 3515 – Olie van lavendel (Lavandula angustifolia Mill.) (2004) 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-109056
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-109004
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-109020
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-109089
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-109116
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-108971
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5. Status in andere wetgevingen 

De E.O. van Lavandula officinalis wordt niet beschouwd als novel in voedingssupplementen (NOT NFS) en 

valt dus buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe 

voedingsmiddelen. 

De E.O. heeft GRAS statuut. (FDA 2019) 

6. Kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling 

De samenstelling van de E.O. van Lavandula officinalis gebruikt in voedingssupplementen moet 

overeenstemmen met de specificaties van de monografie uit de Eu Ph. 10e  Ed.  

 

- Limoneen: maximum 1,0 % 

- 1,8-cineol: maximum 2,5 % 

- 3-octanon: 0.1% tot 5,0 % 

- Kamfer: maximum 1,2 %   Limieten: 

- Linalool: 20,0 % tot 45,0 %   (S)-linalool: maximum 12 % 

- Linalylacetaat: 25,0 % tot 47,0 %  (S)-linalyl acetaat: maximum 1 % 

- Terpinen-4-ol: 0,1 % tot 8,0 % 

- Lavanduylacetaat: minimum 0,2 % 

- Lavandulol: minimum 0,1 % 

- α-terpineol: maximum 2,0 % 

 

De belangrijkste componenten zijn dus linalool en linalyl acetaat.  

Deze componenten bestaan in 2 enantiomere vormen, het (R)- en het (S)- enantiomeer.  

 

De limieten voor (S)-linalool moeten worden berekend relatief ten opzichte van het totale gehalte aan 

linalool. 

De limieten voor (S)-linalylacetaat moeten worden berekend relatief ten opzichte van het totale gehalte 

aan linalylacetaat. 

 

3R-(-)-Linalool is het overheersende enantiomeer aanwezig in de E.O. van lavandula (94,1 % van het totale 

linalool gehalte (Özek et al, 2010) en 96-98,2% volgens Casabianca et al. (1998), terwijl 3S-(+)-linalool 

(koriandrol) het belangrijkste enantiomeer is dat wordt aangetroffen in bijv. de E.O. van Coriandrum 

sativum (83,9 % van het totale linalool gehalte (Özek et al, 2010) en 85,5 – 90% volgens Casabianca et al. 

(1998). Beide enantiomeren hebben een verschillend geurprofiel (Aprotosoaie et al 2014). De 

enantiomere verdeling van linalool kan nuttig zijn bij de kwaliteitsbepaling van essentiële oliën; 

afhankelijk van de extractie-omstandigheden kan een gedeeltelijke racemisatie optreden (Casabianca et 

al. 1998). 

 

De voornaamste componenten van de essentiële olie van Lavandula officinalis zijn monoterpene 

alcoholen (60-65%) zoals linalool (20-50% van de fractie), linalylacetaat (25-46% van de fractie). Andere 
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omvatten cis-ocimeen (3-7%), terpineen-4-ol (3-5%), limoneen, cineol, kamfer, lavandulylacetaat, 

lavandulol en α-terpineol, β-caryophylleen, geraniol, α-pineen. Niet-terpenoide alifatische componenten: 

3-octanon, 1-octen-3-ol, 1-octen-3-ylacetaat, 3-octanol (ESCOP 2009; Hänsel et al. 1993; Bruneton 1999). 

 

Kwaliteit/vervalsing:  

Lavandula latifolia Medik. (Lavandula spica - Spijklavendel) bevat een significante hoeveelheid linalool 

(27,2 - 43,1%), maar veel minder linalylacetaat. 1,8-cineol (28 - 34,9%) en kamfer (10 - 23,2%) zijn 

belangrijke bestanddelen (Tisserand, Young, 2014).  

Lavandula x intermedia (Lavandin) is een hybride van Lavandula angustifolia en Lavandula latifolia en 

heeft dus een tussenliggende samenstelling (The Herbal Academy 2020). 

 

Een verschillende samenstelling verandert de biologische eigenschappen en het gebruik, toxiciteit en 

voorzorgsmaatregelen (bijv. Mekonnen 2019). 

Daarom is voorliggend advies enkel van toepassing voor de essentiële oliën van Lavandula die voldoen 

aan de bovenvermelde specificaties (Eur. Pharm. 10th Ed).   

7. Gebruik 

Traditioneel kruidengeneesmiddel voor verlichting van milde symptomen van mentale stress en uitputting 

en om de slaap te bevorderen (EMA/HMPC Monograph 2012).  

Kalmerend, hulpmiddel om te slapen, stressverlichting en hypotensief, spasmolytisch, windafdrijvend, 

ontstekingsremmend, wondgenezing, antischimmelmiddel, antiparasitair. (Millet 2015) 

De anxiolytische en antidepressieve effecten van lavendel E.O. kan te wijten zijn aan modulatie van de 

NMDA (N-methyl-D-aspartaat) receptor en aan remming van SERT (serotonine transporter), zonder 

affiniteit voor de GABAA benzodiazepine receptor (López 2017). 

Lavendel essentiële olie kan oraal, via de huid of via inhalatie gebruikt worden. 

Aanbevelingen voor oraal gebruik in de literatuur: 

- Uitzonderlijk oraal gebruik na verdunning (enkel voor volwassenen, na medisch advies, max 3-5 

druppels/dag  (1 druppel =  40 mg)1; gebruik tussen 2 – 10 dagen ) (Millet 2015) 

- 1-4 druppels (ongeveer 20-80 mg)1 bijv. op een klontje suiker (ESCOP 2009) 

- Lavendel essentiële olie: gebruikt voor de behandeling van migraine, constipatie, koliek: 1 tot 3 

druppels1 met plantaardige olie, honing of suiker (Verhelst 2010). 

- Oleum Lavandulae: dosis 0,05 tot 0,2 ml (= 1-4 druppels)1 (Todd 1967). 

 

 
1 De druppelgrootte kan aanzienlijk variëren afhankelijk van de gebruikte druppelteller. Het is aan te raden om de verhouding 

massa/druppel te meten en te rapporteren voor vloeibare bereidingen teneinde een nauwkeurige en veilige dosering mogelijk 

te maken. 
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Aanbevelingen voor dermaal gebruik in de literatuur: 

- Maximum dermaal gebruiksniveau: 0.1% (Tisserand, Young, 2014)  

Dagelijkse inname linalool: 
- Orale blootstelling aan linalool uit geformuleerde voedingsmiddelen werd geschat op 72 µg/kg bw/d 

voor Europa en de USA; het toevoegen van linalool uit natuurlijke bronnen kan dit mogelijks 
verdubbelen, wat resulteert in een geschatte maximale dagelijkse inname van 140 µg/kg bw/d. Dit 
maximum komt overeen met ongeveer een kwart van de bovengrens van de ADI (OECD-SIDS 2002) 

- De gemiddelde dagelijkse inname van linalool wordt geschat op 0,0438 mg/kg/dag (JECFA – OECD: 

SIDS 2002) 

8. Stabiliteit / afbraakproducten 

8.1 Linalool: 

Het CLH (Geharmoniseerde klassificatie en etikketering) rapport toont aan dat linalool (CAS nr. 78-70-6) 
auto-oxidatie ondergaat in lucht en dat vooral de uit deze oxidatie gevormde producten (hydroperoxides) 
verantwoordelijk zijn voor de sensibiliserende eigenschappen van linalool. Zuivere linalool is niet 
sensibiliserend, maar auto-oxidatie in lucht is een intrinsieke eigenschap van linalool, het is dus praktisch 
en redelijk om linalool zelf als ‘sensitizer’ te klasseren (ECHA: CLH REPORT 2014; Sköld 2004) 

Geoxideerd linalool is één van de meest voorkomende oorzaken van contactallergie en één van de meest 

voorkomende contactallergenen ( Kern et al. 2014) (Christensson et al. 2012) 

Oxidatie producten van linalool kunnen sensibiliserend zijn voor de huid.(Tisserand, Young. 2014)  

Volgens IFRA zouden essentiële oliëin rijk aan linalool enkel mogen worden gebruikt wanneer het 
peroxidegehalte op de laagste praktisch mogelijke waarde wordt gehouden. Het toevoegen van anti-
oxidanten zoals 0,1% BHT of α-tocopherol tijdens de productie wordt aanbevolen (IFRA 2009). 

Hoewel linalool hydroperoxide werd ontdekt in natuurlijk linalool, nam de hoeveelheid niet toe door 
bewaring in een parfum formulering die werd blootgesteld aan de lucht bij een stabliliteitsonderzoek op 
geurstoffen. De auteurs concluderen dat zeer lage gehalten van linalool hydroperoxide in geparfumeerde 
producten afkomstig kunnen zijn van de grondstoffen, maar er werd geen bewijs gevonden voor oxidatie 
tijdens de bewaring van de producten. De aangetroffen niveaus zijn grootte-ordes lager dan de niveaus 
waarbij sensibilisatie bij proefdieren optreedt. Deze resultaten tonen dus niet aan dat er een oorzakelijk 
verband is tussen de mogelijke hydroperoxide vorming in cosmetica en de positieve resultaten van 
pleistertesten (Kern et al, 2014). 
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Fig 1: Auto-oxidatie van linalool (S. Kern et al. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2014) 

8.2 Linalylacetaat:  

De stof is niet stabiel in het milieu. Ze zal snel worden afgebroken met een berekende halfwaardetijd van 
minder dan 4 uur wanneer ze wordt blootgesteld aan de atmosfeer en ze hydroliseert snel naar linalool 
en azijnzuur in contact met water (halfwaardetijd < 1 dag) (ECHA - 2014) 

Linalylacetaat is ook gevoelig voor oxidatie bij blootstelling aan de lucht, waarbij gelijkaardige oxidatie 
producten als bij linalool worden gevormd. Het gehalte aan linalylacetaat neemt af met de tijd bij 
blootstelling aan de lucht en andere stoffen worden gevormd. Hydroperoxides, een epoxide en een 
alcohol werden geïdentificeerd als oxidatieproducten van linalylacetaat. Hoewel linalylacetaat een zwak 
sensibiliserend vermogen heeft (EC3 25%) verhoogt auto-oxidatie het sensibiliserend vermogen van 
linalylacetaat (EC3 3,6%). Bij linalool bleken de hydroperoxides de oxidatieproducten met de hoogste 
sensibiliserende capaciteit te zijn (Sköld M 2008) 

9. Kinetiek / metabolisme 

9.1 Lavendel E.O.: 

- Onderzoek op dieren (EMA / HMPC Assessment Report 2012). 

Eenmalige of meervoudige (14 dagen) toediening van lavendel olie (linalool en linalylacetaat zijn de 

hoofdbestanddelen, i.e. 70 – 80%) resulteerde in duidelijke maximale niveaus aan linalool, terwijl 

linalylacetaat niet detecteerbaar of in veel lagere concentraties aanwezig was in bloedplasma of 
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verschillende organen/weefsels (lever, nieren, hersenen en vetweefsel). Deze gegevens duiden op een 

snelle en efficiënte metabolisatie van linalylacetaat tot linalool in vivo zonder indicatie op accumulatie na 

herhaalde toediening (Nöldner , et al 2013). 

Soort Interventie Resultaat 

Muizen Blootstelling van muizen aan een atmosfeer 
van lavendelolie 

Tijdsafhankelijke toename in linalool gehaltes in 
plasma (ongeveer 0,9 ng/ml na 30 minuten, 2,7 
ng/ml na 60 minuten en 2,9 ng/ml na 90 
minuten) (Buchbauer et al. 1993a 

Muizen Blootstelling gedurende 1 uur aan een 
medium dat de damp bevat van lavendel 
olie (37,3% linalool en 41,6 % 
linalylacetaat), linalool of linalylacetaat bij 5 
mg/l 

Serumniveaus waren 3 ng/ml voor linalool en 11 
ng/ml voor linalylacetaat; na 1 uur blootstelling 
aan linalool was het serum niveau 8 g/ml en na 1 
uur blootstelling aan linalylacetaat was het 
niveau 1 ng/ml en het serumniveau voor linalool 
4 ng/ml (Buchbauer et al. 1993a; Jirovetz et al 
1990; Bickers et al, 2003). 

Ratten Orale toediening van gelabeld linalool aan 
ratten van 500 mg/kg bw 

Na orale toediening werd 55% van het gelabelde 
linalool uitgescheiden in de urine als het 
glucoronzuur conjugaat, terwijl 23% werd 
uitgescheiden via uitgeademde lucht en 15% in 
de faeces binnen de 72 uur; slechts 3% werd 
aangetroffen in de weefsels (Bickers et al., 2003)  

 

- Menselijke proeven( EMA/HMPCHMPC AR 2012) 

Patient Interventie Resultaat 

Mannelijke 
vrijwilliger 

Massage olie die 2% lavendel olie 
bevat (ongeveer 25% linalool en 
30% linalylacetaat) werd zachtjes 
op de buik gemasseerd gedurende 
10 minuten 

Sporen van zowel linalool als linalylacetaat werden 
aangetroffen in het bloed binnen de 5 minuten na het 
beëindigen van de massage, en piek plasma concentraties 
van 121 ng/ml voor linalool en 100 ng/ml voor 
linalylacetaat werden bereikt na 19 minuten; het grootste 
deel van linalool en linalylacetat verdween uit het bloed 
na 90 minuten, beide stoffen hebben een biologische 
halfwaardetijd van ongeveer 14 minuten (Jäger et al 1992) 

 

9.2 Linalool: 

Linalool wordt snel geabsorbeerd na orale toediening (minstens 85%). Na 72uur was 97% van de 

toegediende radioactiviteit uitgescheiden. 3% van de dosis werd aangetroffen in weefsels (lever, darmen, 

huid en skeletale spieren) 72 uur na de toediening. Linalool werd voornamelijk uitgescheiden via urine 

(60%), uitgeademde lucht (23%) en faeces (15%) en is onderhevig aan enterohepatische recirculatie. 

Zowel fase I als fase II enzymes (hoofdzakelijk glucoronidering) zijn verantwoordelijk voor de 

metabolisatie van linalool, 8-hydroxylering lijkt de belangrijkste fase I-route te zijn.  

De opname van linalool via de huid is laag: 0,17% na 4 uur blootstelling (afgesloten). Experimenten tonen 

aan dat het meeste dermaal toegediende linalool verdampt uit de huid (ECHA 2014). 
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9.3 Linalylacetaat 

Gegevens duiden op een uitgebreide esterhydrolyse van linalyacetaat in de darmvloeistoffen, wat 

resulteert in linalool en azijnzuur als metabolieten. In zuur, kunstmatig maagsap blijkt linalylacetaat snel 

te worden gehydrolizeerd (t1/2< 5 min) tot linalool dat zich herschikt tot de ring gesloten vorm alfa-

terpineol (Bickers, 2003). Daarentegen wordt linalylacetaat langzaam (t1/2= 121 min) gehydrolizeerd tot 

een mengsel van linalool en de ring gesloten vorm in neutraal maagsap. Hydrolyse gebeurt dus veel sneller 

in maagsappen met een lage pH. Linalylacetaat wordt ook gehydrolyseerd in homogenaten van het 

darmslijmvlies, bloed en lever van de rat, maar veel langzamer dan in zuur maagsap (de snelheids-

constante voor hydrolyse k = 0,01 – 0,0055 min-1 vs. > 5 min-1 in maagsap). Op basis van deze 

waarnemingen wordt geconcludeerd dat linalylacetaat in maagsap  hydrolyseert tot linalool waarvan een 

deel met gesloten ring tot alfa-terpineol. Verwacht wordt dat linalool en azijnzuur de stoffen zijn die in de 

systemische circulatie terechtkomen na orale opname van linalylacetaat (ECHA, 2014). 

10. Samenvatting toxicologische gegevens 

Algemene opmerking toxicologische gegevens enantiomeren: Er zijn geen gegevens beschikbaar die 

toelaten om het verschil in activiteit/toxiciteit tussen (R)- en (S)-linalool te evalueren. De meeste 

onderzoeken werden uitgevoerd op het (R)-(-)-linalool, het racemisch mengsel van linalool of de stof 

zonder enige specificatie van enantiomere identiteit. De werkingsmechanismes werden voornamelijk 

aangetoond voor het racemisch mengsel en voor (R)-(-)-linalool (Aprotosoaie et al 2014). Bij de 

beoordeling van toxicologische gegevens in dit advies zal er dus geen onderscheid worden gemaakt tussen 

(S)- en (R)-enantiomeer. 

10.1 Acute toxiciteit 

10.1.1. Acute toxiciteit Lavandula officinalis E.O. 

Overzicht LD50-waarden voor de essentiële olie 

Proefdieren en toedienings-
wijze 

LD50-waarde (mg/kg) Referentie 

Rat, oraal >5 g/kg b.w Buchbauer et al. 1991; 
Delaveau et al. 1989;  
von Skramlik 1959). 

Rat, oraal    6,2 ml/kg /    5,0 ml/kg 

Rat, oraal    5 ml/kg /    3 ml/kg 

    rat, oraal,  

E.O.: linalool  32,5%,  

linalylacetaat  21,5% 
 

3,55 g/kg b.w. Da Silva . et al. 2015 

Muizen, i.p. 6,5 g/kg b.w. Altaei 2012 

- Studies op ratten hebben aangetoond dat de acute toxiciteit van de E.O. van lavendel (OL), toegediend 

p.o. in olijfolie, relatief laag was, terwijl bij toediening aan muizen farmacologische testen aantoonden 

dat het anxiolytische effecten en een verlengde, door i.p. pentobarbital-Na ingeleide slaap, als gevolg 

had, hoewel dit laatste effect verminderde na herhaalde p.o. toediening. Evenwichtsstoornissen, pilo-

erectie en overmatige speekseluitscheiding traden soms op. De auteurs concludeerden dat, indien de 
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chronische toxiciteit ook laag is, OL kan gebruikt worden in plaats van meer actieve anxiolytica of 

tranquilizers voor mildere aandoeningen (Delaveau et al. 1989). 

- Onverdunde lavendelolie was niet irriterend wanneer deze werd aangebracht op de rug van kale 

muizen of varkens, maar was wel licht irriterend op intacte of geschuurde konijnenhuid onder occlusie 

gedurende 24 h (Opdyke 1976). 

10.1.2. Acute toxiciteit Linalool 

Proefdieren en toedienings-

wijze 

LD50-waarden (mg/kg) Referenties 

Tisserand, Young, 2014 

Ratten, oraal 2,79 g/kg Jenner et al 1964 

Muizen, oraal 2,2, 3,5 en 3,92 g/kg Letizia et al 2003a 

Ratten, i.p. 307 en 687 mg/kg Letizia et al 2003a 

Muizen, i.p. 200, 340 en 495 mg/kg Letizia et al 2003ª 

Konijnen, dermaal 5,61 g/kg Opdyke 1975  

 

- Een MTD (maximale getolereerde waarde) van 125 mg/kg werd ook vermeld (Letizia et al 2003a).  

- Acute toxiciteit van hoge doses wordt afgeleid van het depressieve effect en presenteert zich als ataxie 

en narcose (Powers & Beasley 1985; Letizia et al 2003a). Linalool veroorzaakte een duidelijke sedatie 

in muizen met 500 mg/kg. (Letizia et al 2003a). 

10.1.3. Acute toxiciteit Linalyl acetaat 

Proefdieren en toedienings-

wijze 

LD50-waarden (mg/kg) Referenties  

knaagdieren, oraal 5,0- 
48,8 g/kg voor linalyl esters 

Bickers et al. 2003 

Konijnen, dermaal ➢ 5 g/kg Bickers et al. 2003 

Rat, oraal 14,5 g/kg en > 10 mL/kg Letizia et al 2003b 

Muizen, oraal 13,36 g/kg en 13,5 g/kg Letizia et al 2003b 

Ratten, i.p.    2,778 mg/kg,     

2,984 mg/kg  

Letizia et al 2003b 

Ratten, dermaal ➢ 5 g/kg Letizia et al 2003b 
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10.2 (Sub)chronische toxiciteit 

10.2.1. (Sub)chronische toxiciteit voor Lavandula officinalis E.O. 

Proefdieren en toedienings-
wijze 

NOAEL-waarde 
 (mg/kg/dag) 

LOAEL-waarde  
 (mg/kg/dag) 

Rat, oraal, 28 dagen 160 mg/kg bw/dag linalool Read-across van koriander EO (ECHA 
2014) 

 

10.2.2. (Sub)chronische toxiciteit voor linalool 

Proefdieren en toedieningswijze NOAEL-waarde 
 (mg/kg/day) 

Reference 

Rat, oraal, 28 dagen 117 mg/kg bw/dag linalool Read-across van koriander EO 
(ECHA 2014) 
 

Rat, dermaal, 90 dagen 250 mg/kg/dag 
afgeleide orale NOAEL, 

voor 14,4% dermale 
absorptie:  

36 mg/kg/dag 

RIFM 1980 

 

- Linalool werd éénmaal per dag toegediend gedurende 13 weken op de geschoren rug van ratten in 

doses van 0,25, 1,0 of 4,0 g/kg. Er waren geen veranderingen bij de laagste dosis, met uitzondering van 

tijdelijk erytheem en onderdrukte activiteit. Bij 1,0 g/kg veroorzaakte het verminderde 

gewichtstoename, afgenomen activiteit en erytheem. Bij de hoge dosis werd afgenomen 

lichaamsgewicht en toegenomen gewicht van de lever vastgesteld, 9 vrouwelijke en 2 mannelijke 

dieren stierven op een totaal van 120 dieren (Letizia et al 2003a, Bickers et al. 2003). 

- In een 90-dagen studie werd een 1:1 mengsel van linalool en citronellol toegevoegd aan het dieet van 

ratten zodat ongeveer 50 mg/kg/dag van elke stof werd opgenomen. Een lichte vertraging in 

lichaamsgewichtstoename werd vastgesteld bij de mannelijke dieren, maar er waren geen duidelijke 

effecten op basis van histopathologie, hematologie, klinische chemie of urine analyse na 6 en 12 weken 

(Bickers et al. 2003). 

10.2.3. (Sub)chronische toxiciteit : linalylacetaat 

- Deze word algemeen afgeleid van de toxiciteit van linalool. 

10.3 Genotoxiciteit 

10.3.1. Genotoxiciteit voor Lavandula officinalis E.O. 

Lavandula E.O. werd primair gerapporteerd als zijnde niet-mutageen, met daarbij ook aanwijzingen voor 
anti-mutagene eigenschappen. 

Rahimifard et al. (2010) onderzocht de mutagene en anti-mutagene activiteiten van lavendel (en 
kardemom) olie met de reverse mutatiebepaling in dezelfde stammen van Salmonella typhimurium met 
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en zonder S9 (microsomale mutagenese bepaling) voor 7 verdunningen. Er werd geen mutageniciteit 
vastgesteld voor concentraties tussen 0,13 en 0,80 mg/plaat. Integendeel, een antimutageen effect trad 
op wanneer 0,4 mg E.O. van lavendel per plaat werd toegepast. 

Lavendel olie was niet mutageen in S. typhimurium stammen TA98 en TA100, of op E. coli WP2 uvrA stam, 
noch met noch zonder metabole activatie. De olie was dosisafhankelijk anti-mutageen, reduceerde 
mutante kolonies in de TA98 stam blootgesteld aan 2-nitrofluoreen en was matig anti-mutageen wanneer 
dezelfde stam was blootgesteld aan 1-nitropyreen (Evandri et al 2005).  

De Martino et al (2009) vonden eveneens dat lavendel olie niet mutageen was in T98 en T100 met en 
zonder S9. (Tisserand, Young, 2014) 

10.3.2. Genotoxiciteit voor linalool 

In meerdere verschillende bepalingen werd linalool hoofdzakelijk niet-mutageen bevonden, met en 
zonder metabole transformatie, en niet-genotoxisch. Afzonderlijke rapporten vermelden mogelijke anti-
mutagene en anti-genotoxische effecten, gekoppeld aan de anti-oxidante eigenschappen van linalool.  

Linalool was niet mutageen in Ames testen met en zonder S9 (Rockwell & Raw 1979; Eder et al 1980,; 
Ishidate et al 1984; Heck et al 1989; Di Sotto et al 2008), noch was het mutageen in CA testen (Ishidate et 
al 1984; Letizia et al 2003a), of in een muis micronucleus bepaling (Letizia et al 2003a).  

De urine metabolieten van linalool bij ratten waren ook niet-mutageen (Rockwell & Raw 1979).  

In de muis lymfoom test werden er geen effecten vastgesteld met linalool zonder metabole activatie bij 
concentraties tot 300 µg/ml; zwak positieve effecten werden waargenomen in de aanwezigheid van 
metabole activatie in doses van 200 µg/ml en hoger (Bickers et al. 2003). 

Linalool induceerde geen chromosomale afwijkingen wanneer geïncubeerd met fibroblast cellen van de 
Chinese hamster bij concentraties tot 0,25 mg/ml (Ishidate et al. 1984) noch met eierstokcellen van de 
Chinese hamster bij concentraties tot ongeveer 300 µg/ml (Bickers et al. 2003). 

Er werd geen inductie van ongeplande DNA-synthese in hepatocyten van ratten waargenomen bij 
concentraties aan linalool tot 50 µg/ml of aan linalylacetaat tot 300 µg/ml (Bickers et al. 2003). 

Linalool was mutageen in een Bacillus subtilis rec bepaling (Yoo 1986), produceerde twijfelachtige 
resultaten in een tweede (Kuroda et al 1984b) en was niet mutageen in een derde (Oda et al 1978).  

Verscheidene studies konden geen anti-mutagene effecten voor linalool waarnemen (Ohta et al 1986; 
Yoo 1986; Ohta 1995; Di Sotto et al 2008), maar een sterke anti-mutagene werking werd vermeld door 
Berić et al (2007), die opmerkte dat dit gelinkt was aan de anti-oxidant activiteit.  

Linalool was niet genotoxisch in een micronucleus test van beenmerg bij muizen (RIFM 2001b, geciteerd 
in Belsito et al 2008). Linalool veroorzaakte geen uitwisseling van zusterchromatiden (SCE) in gekweekte 
ovariumcellen van de Chinese hamster (Sasaki et al 1989) noch veroorzaakte het ongeplande DNA 
synthese (UDS) in primaire hepatocyten van de rat (Heck et al 1989; RIFM 1986c, geciteerd in Belsito et al 
2008).  

In nanomolaire concentraties onderdrukte linalool genotoxiciteit geïnduceerd door t-butyl hydro-
peroxide, zowel in bacteriën als in gekweekte menselijke cellen. Dit werd overwegend gemedieerd door 
het opvangen van radicalen (Mitić-Culafić et al 2009). (Tisserand, Young, 2014 )  
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10.3.3. Genotoxiciteit voor linalylacetaat 

Rapporten over linalylacetaat tonen primair niet-mutagene resultaten. 

Linalylacetaat was niet mutageen in Ames testen met of zonder S9 activatie (Heck et al 1989; Di Sotto et 
al 2008). Linalylacetaat was echter mutageen in een van de vier testen, zowel met als zonder S9. 
Linalylacetaat veroorzaakte geen UDS in primaire hepatocyten van de rat en het was niet clastogeen in 
gekweekte menselijke lymfocyten (Heck et al 1989; Letizia et al 2003b). (Tisserand, Young, 2014)  

In de micronucleus test op perifere menselijke lymfocyten verhoogde linalylacetaat de frequentie van 
micronuclei significant en op een concentratie-afhankelijke manier bij concentraties van 0,5 – 100 µg/ml, 
terwijl linalool verstoken was van genotoxiciteit. (Di Sotto 2011) 

10.4 Carcinogeniciteit 

10.4.1 Carcinogeniciteit voor Lavandula officinalis E.O. 

Lavendel olie bevat geen gekende carcinogenen (Tisserand, Young, 2014)  

Lavendel olie vertoont een middelmatige chemopreventieve activiteit tegen menselijk mond epidermaal 

carcinoom (KB) en muizenleukemie (P388) cellijnen, met respectievelijke IC50 waarden van 0,445 en 

0,206 mg/ml (Manosroi et al 2005). Lavendel olie was cytotoxisch voor menselijke prostaat-, long- en 

borstkanker cellen met IC50 waarden van respectievelijk 0,05%, 0,13% en 0.14% (Zu et al 2010). Lavendel 

olie was niet significant cytotoxisch voor gekweekte endotheelcellen van de menselijke navelstrengader 

(Takarada et al 2004, Tisserand, Young, 2014) 

10.4.2 Carcinogeniciteit voor linalool 

Species / cellijn Dosis/Doses Duur 
blootstelling 

Resultaten Referenties 

 Muizen DMBA + 20% 
linalool in 

aceton 

1x/week, 33 
weken 

zwak tumor bevorderend Roe & Field 
1965 

 muizen DMBA + 10 % 
linalool in 

aceton 

3 dagen vóór tot 
3 dagen na DMBA 

10,4 papilloma’s per muis tegenover 15 
voor de aceton controle 

     Gould et al 1987 

muizen ip injectie 
linalool in 
tricapryllin 
0,6 – 3,0 g/kg 

24x over 24 
weken 

Incidentie van primaire longtumoren niet 
hoger dan bij controles 

Stoner et al 
1973 

muizen Ip injection 
linalool 0,6 – 
3,0 g/kg 

3x/week; 8 
weken 

Geen toename in primaire longtumor 
inductie 

Powers & 
Beasley 1985 

rat DMBA-
geïnduceerd 

 Verminderde niet-significant het 
gemiddelde aantal tumoren per rat of de 
mediane tumor latentie periode - 
borstcarcinogenese 

Russin et al 
1989 
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Species / cellijn Dosis/Doses Duur 
blootstelling 

Resultaten Referenties 

menselijke 
melanoom- en 
adeno-
carcinoomcellijn   

linalool  Menselijk  amelanotisch melanoom: IC50 = 
23,16 µg/mL 

Niercel adenocarcinoomcellijnen IC50 = 
23,77 μg/mL 

Loizzo et al 2007 

Carcinoomcellijnen linalool  baarmoederhals (HeLa, IC50 0,37 μg/mL),  
maag (AGS, IC50 14,1 μg/mL),  
huid (BCC-1/KMC, IC50 14,9 μg/mL)  
long (H520, IC50 21,5 μg/mL)  
bot (U2OS, IC50 21,7 μg/mL) 
ook actief tegen mond-, nier-, long (H661)- 
en blaas cellijnen 

Cherng et al 
2007 

Hep G2 cellen linalool  0,4 μM (61,6 μg/L): reductie van 50% 
levensvatbaarheid 
2,0 μM (308 μg/L): reductie van 100% in 
levensvatbaarheid  

Usta et al 2009 

Menselijke  lymfoom- 
en leukemiecellijnen  

linalool  histiocytisch lymfoom U937 cellen IC50= 

3,51 µg/mL 
Burkitt lymfoom P3HR1 cellen IC50=  
4,21 μg/mL 
Actief tegen leukemie K562 cellen 

Chiang et al 
2003 

Menselijke leukemie-
cellijnen 

linalool  Remming groei, inductie van apoptose Gu et al 2010 

Geen enkele van de studies toonde een carcinogeen of significante tumor bevorderende activiteit. 

Integendeel, op diverse tumor celculturen kon een remmende concentratie worden aangetoond. 

10.4.3 Carcinogeniciteit voor linalylacetaat 

Species / cellijn Dosis/Doses Duur 
blootstelling 

Resultaten Referenties 

muizen ip injectie 
linalylacetaat 
in tricapryllin 
4,8 - 24 g/kg 

24x over 24 
weken 

Optreden van primaire longtumoren was 
niet hoger dan in de controle groepen 

Stoner et al 
1973 

muizen Linalylacetaat 
dermaal 

3x/week; 460 
dagen 

Geen carcinogene activiteit voor 
linalylacetaat alleen of met 1 µg B[a]P 
Een zwakke carcinogene activiteit voor 
linalylacetaat met 5 μg B[a]P 

Van Duuren 
et al 1971 

Er kon geen carcinogene activiteit worden aangetoond voor linalylacetaat. 
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10.5 ReprotoxiciteitI 

10.5.1. Reprotoxiciteit voor Lavandula officinalis E.O. 

Lavendel olie is oestrogeen in vitro (Henley et al 2007) maar is niet oestrogeen in vivo (Politano et al 2013).  

Desalniettemin werden er drie gevallen van gynecomastie bij prépuberale jongens waargenomen na een 

topische toediening van producten die lavendel- en theeboomolie bevatten. De jongens waren tussen de 

4 en de 10 jaar oud. Blootstelling was door een ‘helende balsem’ met lavendel op de huid, door styling gel 

met lavendel op het haar en de hoofdhuid en door het gebruik van zeep met lavendel geur. De 

gynecomastie verdween na het onderbreken van de therapie. Er werd geen melding gemaakt van 

hergebruik. Het oorzakelijk verband tussen het topisch gebruik van de genoemde plantensoorten en de 

gynecomastie werd wel aanvaard. (Henley et al. 2007). 

Geïnhaleerde lavendelolie (1 ml/uur) verzwakte de schade veroorzaakt door geïnhaleerde formaldehyde 

(10 ppm/uur) aan het aantal spermacellen en de beweeglijkheid ervan, bij mannelijke ratten (Köse et al 

2011). 

10.5.2. Reprotoxiciteit voor linalool 

Linalool werd via sondevoeding toegediend aan zwangere ratten zonder foetale toxiciteit of teratogeniteit 

tot 1000 mg/kg/dag, op de zwangerschapsdagen 7 – 17. Aangezien er enige maternale toename was in 

relatief lichaamsgewicht en voedselconsumptie in de groep met de hoge dosis, was de NOAEL-waarde 

voor maternale toxiciteit 500 mg/kg/dag (Politano et al 2008). (Tisserand, Young, 2014). 

De NOAEL voor reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit is 500 mg/kg bw/dag in een bepaling met de 
essentiële olie van koriander (equivalent met 365 mg/kg bw linalool), gebaseerd op de afgenomen 
nestgrootte bij de geboorte en de pup morbiditeit/mortaliteit na de geboorte (OECD-SIDS linalool 2002) 

10.5.3. Reprotoxiciteit voor linalylacetaat  

De NOAEL voor reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit is 500 mg/kg bw/dag in een bepaling met de 
essentiële olie van koriander (equivalent met 464 mg/kg bw linalylacetaatl), gebaseerd op de afgenomen 
nestgrootte bij de geboorte en de pup morbiditeit/mortaliteit na de geboorte (OECD-SIDS linalylacetaat 
2002) 

 
10.6 Diverse toxiciteit 

10.6.1. Dermale irritatie / allergie 

Het veelvuldig gebruik van lavendel olie op de huid in aromatherapie in overweging genomen, is het aantal 

meldingen van huidreacties laag (Tisserand, Young, 2014). Lavendelolie lijkt geen belangrijke 

sensibiliserende stof te zijn (Hausen & Vieluf 1997).  

Een retrospectieve herziening werd uitgevoerd op de database van patiënten die deelnamen aan de 

klinische patchtesten bij de Skin and Cancer Foundation, Victoria, Australië, tussen 1 januari 1993 tot 31 

december 2017. Van de 2178 patiënten die getest werden op lavendel gedurende deze periode, werd een 

totaal van 58 positieve reacties geregistreerd in 49 individuen, hetgeen een positieve patch-test 

prevalentie oplevert van 2,2% voor patiënten getest met lavendel. Bij 27 patiënten werd acute contact 
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dermatitis vastgesteld. De meest voorkomende bronnen van blootstelling aan lavendel zijn persoonlijke 

verzorgingsproducten en essentiële oliën. Van de patiënten met ACD werd 74% getest op absolute 

lavendel, met positieve resultaten in 90% van de gevallen (Bingham et al. 2019). 

Er zijn echter meldingen geweest van contact dermatitis gerelateerd aan essentiële olie van lavendel in 

shampoo, en gezichtsdermatitis na het aanbrengen van de olie op kussens voor de kalmerende 

eigenschappen (Sweetman 2009). (EMA/HMPC Assessment Report 2012) 

- In klinische onderzoeken met patiënten die oraal werden behandeld met een tinctuur van 

lavendelbloemen (Buchbauer et al. 1993b), en met patiënten of gezonde vrijwilligers die behandeld 

werden met lavendelolie, hetzij topisch (Dale & Cornwell 1994; Cornwell & Dale, 1995; Yip & Tse 

2004; Dunn et al. 1995), hetzij door inhalatie (Diego et al. 1998; Louis & Kowalski 2002; Kane et al. 

2004), werden er slechts enkele milde bijwerkingen vermeld 

- Bij een concentratie van 16% in petrolatum veroorzaakte lavendel olie geen irritatie na 48u in de 

gesloten patch test en ook geen sensibiliserende reacties in de maximalisatie test (Opdyke 1976).  

- In zeer zeldzame gevallen werden er allergische reacties gemeld als gevolg van contact met lavendel 

olie. Coulson & Khan (1999) beschreven 2 gevallen van milde ‘kussen’ dermatitis in het aangezicht 

ten gevolge van allergie voor lavendel olie.  

- Een geval van allergische reacties werd gemeld bij jonge studenten (20 jaar). Wanneer een student 

in aromatherapie de voeten van een klant begon te masseren met een mengsel van Lavandula, 

Origanum en Juniperus olie, begonnen haar handen te tintelen en op te zwellen met een rode kleur 

tot haar armen en keel. Binnen de 3 minuten na blootstelling werd ze kortademig. De symptomen 

waren reversibel na het verwijderen van de lavendelolie van de huid (Maddocks-Jennings 2004). Een 

ander geval van contact dermatitis werd gemeld na in het gezicht te wrijven met handen die niet 

waren gereinigd van een massage gel, die 5% benzylamine en lavendelgeur bevatte. Erytheem, 

gevolgd door acute vesiculaire dermatitis werd ontwikkeld (Rademaker 1994). 

- Een 38-jarige niet-atopische mannelijke patiënt vertoonde chronische dermatitis van de handen, 

vooral met betrekking tot de palmaire, thenar eminentie en de eerste 2 vingers. Hij had jaren gewerkt 

als masseur. In de 4 voorafgaande maanden was hij begonnen met een nieuwe soort ontspannende 

massage met zuivere essentiële olie van lavendel, verdund 3% in “pet. olie”). Topische steroïden 

gaven slechts een tijdelijke verlichting, terwijl een spontane verbetering van het eczeem werd 

gemeld tijdens vakanties en weekends. Pleisters werden onder occlusie aangebracht op de rug van 

de patiënt gedurende 2 dagen. De resultaten werden afgelezen op dag (D) 2 en D4. De patiënt 

vertoonde positieve reacties op de geteste lavendel olie (Corazza et al. 2019). 

- Een 40-jarige atopische masseur met een voorgeschiedenis van psoriasis vertoonde chronisch 

eczeem op beide polsen en handpalmen, en met gespleten acrale pulpitits. De stop-herstart test met 

de gebruikte massage olie gaf een positief resultaat. Positieve reacties op pleistertesten werden 

waargenomen op absolute lavendel olie 2% “pet.-olie” (Corazza et al. 2019). 

 

Voor linalool en linalylacetaat werden huid- en oogirritatie vermeld (Bickers 2003). 

- Onverdunde linalool veroorzaakte lichte tot ernstige irritatie bij cavia’s en konijnen wanneer het 

werd aangebracht op een open of afgesloten huid; er werd geen irritatie waargenomen bij een 

verdunning van 10%. 
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- Onverdunde linalylacetaat veroorzaakte lichte tot ernstige irritatie in cavia’s en konijnen; bij een 

verdunning van 5% was het licht irriterend voor konijnen 

- Bij een evaluatie van linalool en linalylacetaat op huidirritatie bij mannelijke vrijwilligers, werd er 

geen irritatie waargenomen bij 20% linalool of tot 32 % linalylacetaat, terwijl milde irritatie werd 

waargenomen bij 32% linalool 

- Er werden geen sensibiliserende reacties waargenomen in de menselijke maximalisatie test met 

linalool bij concentraties van 8% of 20% in 50 vrijwilligers, noch met 10% linalylacetaat in 131 

vrijwilligers. Met linalylacetaat bij 12% en 20% werden er geen reacties waargenomen in 25 

proefpersonen 

 

Linalool: Volgens de geharmoniseerde classificatie en etikettering (ATP10) goedgekeurd door de Europese 

Unie, kan deze stof een allergische huidreactie veroorzaken (ECHA -). Bovendien geeft de classificatie die 

bedrijven aan ECHA hebben verstrekt in de REACH-registraties aan dat deze stof ernstige oogirritatie en 

huidirritatie veroorzaakt.(ECHA -) 

 

Linalool / linalylacetaat 

Veroorzaakt huidirritatie, oogirritatie; kan allergische huidreacties veroorzaken (PubChem compound 

summaries) 

Interacties / cumulatieve effecten met andere E.O. of chemicaliën 

Geen gekende klinisch relevante interacties. 

Gevaren: niet bekend (Tisserand, Young, 2014). 

11. . Toegelaten claims voor E.O. van Lavandula officinalis 

Gezondheidsclaims dienen conform de algemene principes van verordening 1924/2006 en de 

reglementaire bepalingen terzake te zijn. Meer informatie hierover kan u vinden op de webpagina 

‘Toegelaten beweringen’ van de FOD Volksgezondheid. 

 

EU Register on nutrition and health claims: geen goedgekeurde claims. 

Op het moment dat dit advies werd uitgebracht, was er een – nog niet goedgekeurd – voorstel (‘on hold’) 

om bij het gebruik van Lavandula officinalis te verwijzen naar effecten betreffende 

- Helpt bij het vinden van een betere nachtrust 

- Ontspanning 

- Comfort bij de spijsvertering  

 

Therapeutische indicaties afgeleid van de indicaties in de EMA/HMPC Monografie: 

Traditioneel medicinaal kruidenproduct voor het verhelpen van milde symptomen van mentale stress en 

uitputting, en om te helpen slapen. 
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12. Aanbevelingen voor gebruik 

- Lavendel essentiële olie kan beschouwd worden als veilig. Er wordt geen limiet gemeld in de EU 

Monografie (EMA/HMPC Monograph 2012). 

- Er is geen grote bezorgdheid voor menselijke toxiciteit ten gevolge van lavendel essentiële olie of 

lavendelbloemen. Maar als gevolg van het gebruik voor stressvermindering en als slaapmiddel is 

voorzichtigheid geboden bij het rijden en bij bedienen van toestellen. Een waarschuwing zou op het 

etiket moeten vermeld worden. 

Waarschuwing: Kan de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen, verminderen. 

Betrokken patiënten mogen niet rijden of machines bedienen.  (EMA/HMPC Monograph 2012).  

- Contactdermatitis kan in zeldzame gevallen mogelijk zijn, maar het is belangrijk hier rekening mee te 

houden, gelet op de mogelijke blootstelling door het gebruik van persoonlijke verzorgingsproducten 

en essentiële oliën.  (EMA /HMPC AR 2012; Corazza et al. 2019; Bingham et al. 2019).  

- Voor linalool en linalylacetaat, de belangrijkste componenten in essentiële olie van lavendel conform 

met de Europese Pharmacopeia, 10e ed , werd een ADI van 0,5 mg/kg/dag vastgelegd (JECFA). Dezelfde 

ADI werd vastgelegd voor citral, geranylacetaat, citronellol, linalool, en linalylacetaat, en wordt 

uitgedrukt als citral (JECFA). Deze ADI is vastgelegd voor een gebruik op lange termijn, als voedsel-

additieven. 

- Rekening houdend met een NOAEL voor linalool van 117 mg/kg/dag (https://echa.europa.eu/nl 

/registration-dossier/-/registered-dossier/14501/7/6/2) en een veiligheidsfactor van 10 (intra species 

verschillen) x 10 (extrapolatie dier naar mens) kan een ADI van 70 mg linalool + linalylacetaat voor 

een volwassene van 60 kg aanvaard worden. Voor deze stoffen is er een cumulatief effect mogelijk 

wanneer andere plantenextracten in de formulering worden toegevoegd. Deze ADI is in 

overeenstemming met de traditioneel aanbevolen posologie van essentiële olie van lavendel met een 

samenstelling volgens de monografie van de Europese Pharmacopeia, inclusief de maximale gehaltes 

die worden gesteld aan de enantiomeren (max. 12% (S)-linalool en 1% (S)-linalylacetaat, als indicators 

voor de kwaliteit van de essentiële olie. 

- Het gebruik van E.O. van lavendel om de slaapproblemen als gevolg van stress te verminderen, zou 

beperkt moeten blijven tot een maximum van 14 dagen. Indien een verlengd gebruik zou worden 

overwogen zou de oorzaak van de stress moeten worden geïdentificeerd. Medisch advies is dan 

gerechtvaardigd. 

- Omwille van het gebrek aan gegevens die afwezigheid van toxiciteit aantonen tijdens zwangerschap 

en borstvoeding, zouden voedingssupplementen met E.O. van lavendel moeten worden vermeden 

tijdens deze periodes. 

- De E.O. van lavendel wordt niet aanbevolen onder de 18 jaar, dit omwille van het gebrek aan adequate 

gegevens en het feit dat het lichaamsgewicht onder deze leeftijd lager kan zijn dan 60 kg.  

13.  Conclusie 

Overwegende de bovenstaande gegevens, 

Overwegende de adviezen die de Commissie reeds eerder heeft verleend tijdens de zittingen van 16 

oktober 2012, 15 oktober 2013, 15 december 2015, 26 maart 2018, 19 februari 2019, 11 april 2019, 24 

oktober 2019 en 15 januari 2020. 

https://echa.europa.eu/nl%20/registration-dossier/-/registered-dossier/14501/7/6/2
https://echa.europa.eu/nl%20/registration-dossier/-/registered-dossier/14501/7/6/2
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Beslist de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen in de zitten van 25 augustus 2020 het volgende: 

 
Het gebruik van de E.O. van Lavandula officinalis in geëncapusleerde voedingssupplementen 
is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
 
- De E.O. van Lavandula officinalis moet conform zijn met de samenstelling zoals 

gespecifieerd wordt in de monografie van de Europese Pharmacopeia, 10e ed., inclusief de 
limieten opgelegd voor het (S)-(+)-enantiomeer van linalool en linalylacetaat 
 

- De dagelijkse inname van linalool + linalylacetaat door Lavandula officinalis essentiële olie 
en andere bronnen van deze stoffen die in de bereiding aanwezig kunnen zijn mag niet 
hoger zijn dan 70 mg.  
 

- De analyse van de essentiële olie gebruikt in een voedingssupplement moet het linalool en 
linalylacetaat gehalte bepalen. 
 

- Behoudens gebruik als aroma is het gebruik van deze E.O. niet geschikt voor gebruik tijdens 
de zwangerschap en periodes van borstvoeding, en bij een leeftijd lager dan 18 jaar 
 

- Het gebruik van deze E.O. in voedingssupplementen zou beperkt moeten blijven tot een 
maximum van 14 dagen. Indien verlengd gebruik wordt overwogen is medisch advies 
gerechtvaardigd. 
 

- Waarschuwing: Kan de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen, 
verminderen. Wanneer u dit voedingssupplement neemt, is het beter niet met de wagen te 
rijden of machines te bedienen. 

 
 

Het voorliggende advies houdt geen uitspraak in over de bepaling van de status van producten die de 

essentiële olie van Lavandula officinalis bevatten; deze status moet geval per geval worden bepaald op 

basis van het geheel van kenmerken van elk product 

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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