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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 25 februari 2021 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over 
het gebruik van de ondergrondse delen van Hieracium pilosella 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 gehele plant van 
Hieracium pilosella 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 Hieracium pilosella 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 bovengrondse delen 
is toegelaten; 
 
Overwegende  

- Gawronska M. et al (2006) identificeren 14 fenolzuren in de bloem en 9 fenolzuren in de 
wortelstok met wortels; fenolzuren kunnen verantwoordelijk zijn voor de antiseptische en 
expectorante effecten van extracten van Muizenoor2; 

- Gawronska, M. en Krzaczek, G.T. (2007) identificeren triterpenoïden in Hieracium pilosella. Op 
basis van TLC-analyse van het kruid en wortelstokken met wortels wordt aangenomen dat β-
amyrine de overheersende stof is, gevolgd door lupeol, zowel voor het kruid als voor de 
wortelstokken met wortels. In de bloemen is taraxasterol de overheersende triterpenoïde, 
gevolgd door α-amyrin3;  

- Toxicologische gegevens ontbreken, maar het traditionele gebruik van Hieracium pilosella L. van 
het kruid en de wortel is goed gedocumenteerd. Vanwege het gebrek aan informatie wordt het 
gebruik door zwangere en lacterende vrouwen echter niet aanbevolen1; 

 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen concludeert dat alle delen van Hieracium pilosella L. 
kunnen gebruikt worden in voedingssupplementen. Het gebruik door zwangere en lacterende vrouwen 
wordt afgeraden.  
 
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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