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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies Essentiële Oliën in Capsules  

Cinnamomum verum J. Presl  

1. Botanische Identificatie 

Cinnamomum verum J. Presl 

Familie :  Lauraceae 

 

NL: kaneelboom, Ceylonkaneel 

FR: Cannelle de Ceylan, cannelier 

 

Synoniemen:  

Cinnamomum zeylanicum Blume², Laurus cinnamomum L. (US National Plant Germplasm System) 

2. Gebruikt plantendeel 

Cinnamomum verum staat op lijst 3 van het KB van 29 augustus 1997, met als bijkomende vermelding: 

“Enkel het gebruik van volgende plantendelen is toegelaten: schors, blad” 

3. Bereidingswijze 

Zowel het blad als de schors kunnen gebruikt worden voor de bereiding van essentiële olie (E.O.) 

Dit advies is geldig voor E.O. bereid uit de schors, door stoomdestillatie. 

4. Referentie officiële monografie  

- Europese pharmacopee 10e editie : Monograph 1501 

- Monografie ISO – AFNOR : NF ISO 6539 (1998) 
- Andere specificatie : CAS = 84649-98-9 ; EINECS = 283-478-0. 

5. Status in andere wetgevingen 

Cinnamomum verum J. Presl corticis aetheroelum wordt niet beschouwd als novel in voedings-

supplementen (NOT NFS) en valt dus buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2015/2283 

betreffende nieuwe voedingsmiddelen. 
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6. Kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling 

De voornaamste bestanddelen van de E.O. van Cinnamomum verum zijn (normen volgens de Europese 

Pharmacopee 10e Ed.) 

 

trans-cinnamaldehyde 55 to 75 % 

eugenol < 7,5 % 

linalol 1,0 to 6,0 % 

β-caryophylleen 1,0 to 4,0 % 

Cineol < 3% 

trans-2-methoxycinnamal 0,1 to 1,0 % 

benzyl benzoeaat < 1,0 % 

Safrole < 0,5 % 

coumarine  < 0,5% 

 

7. Traditioneel gebruik  

7.1 Historisch gebruik 

Kaneel wordt al duizenden jaren gebruikt als specerij1 (Egypte, India, China, Griekenland, Rome). De olie 

werd voor de eerste keer bereid door St. Amando van Doornyk aan het einde van de 15e eeuw. Kaneelolie 

wordt vermeld als kruidengeneesmiddel in geval van zenuwgevoeligheid. Hogere doses werden gebruikt 

om het cardiovasculair systeem, de zenuwen en de spieren, in het bijzonder de baarmoeder, te 

stimuleren. Hogere doses kunnen een abortief effect hebben en kunnen leiden tot methemoglobinemie 

en nefritis. De olie zou ook een antibacteriële werking hebben tegen tyfus (Madaus, 1938). 

7.2 Meer recent en huidig gebruik in de EU 

- Aetheroleum: 50-200 mg per dag, te gebruiken in 3 doses (CVMP, 2000; Delfosse, 1998; WHO, 

1999; Todd, 1967)1 

- Price S, Price L. Aromatherapy for health professionals. 3rd edition. Churchill Livingstone Elsevier; 

2007 

- Todd G. Extra Pharmacopoeia Martindale. The Pharmaceutical Press, London 1967 

- WHO monographs on selected medicinal plants. volume1. World Health Organisation Geneva; 

1999 

- Dr J. Valnet,  Aromathérapie. Maloine Ed. Paris 1980 

- Pr Jacques Flurentin, Université de Metz, France. Du bon usage de l’Aromathérapie,  2016 

- Conseil en Aromathérapie, ouvrage collectif coordonné par D. Roux, Faculté de pharmacie de 

Besançon. Ed. Wolters Kluwer, coll. Pro-Officina, 2008 
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8. Stabiliteit / afbraakproducten 

Kan gevoelig zijn voor langdurige blootstelling aan lucht en licht. Onoplosbaar in water. (Cameo chemicals 

in Pubchem) 

Cinnamaldehyde wordt dikker bij blootstelling aan lucht. Het kan onstabiel zijn bij een langdurige 

blootstelling aan lucht. Lichtjes oplosbaar in water (National Toxicology Program, Institute of 

Environmental Health Sciences, National Institutes of Health (NTP) 1992).  

9. Kinetiek - Metabolisme 

Cinnamaldehyde wordt in vivo waarschijnlijk geoxideerd tot kaneelzuur, dat in de urine wordt 

uitgescheiden als benzoëzuur en hippuurzuur. 

 
Gosselin, R.E., R.P. Smith, H.C. Hodge. Clinical Toxicology of Commercial Products. 5th ed. Baltimore: Williams 

and Wilkins, 1984., p. II-256 (in Pubchem) 

 

 

 

 

 

 

Kinetiek van safrole 

Na orale toediening van safrole was de belangrijkste metaboliet 1,2-dihydroxy-4-allylbenzeen, die 65,1% 

van de totale urinemetabolieten bij de mens uitmaakte en 45,1% bij ratten. 1'-Hydroxysafrole werd 

gevonden als conjugaat in urine van ratten, maar kon niet worden gedetecteerd in menselijke urine. 

Ratten kregen 600 mg/kg safrole toegediend, terwijl mensen 1,66 mg per persoon binnenkregen, 

ongeveer 25.000 keer minder. Bij mensen waren de plasmaspiegels na 30 minuten maximaal, wat wijst 

Cinnamaldehyde Eugenol 

Safrole 
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op snelle absorptie. De eliminatie was bifasisch, met een eerste en tweede halfwaardetijd van 

respectievelijk 2,5 uur en 15 uur, en 92% werd na 24 uur uitgescheiden in de urine. Bij ratten die een orale 

dosis van 0,63 mg/kg kregen, werd 88% na 24 uur in de urine uitgescheiden, maar dit verminderde tot 

78% voor een dosis van 60 mg/kg bw.  

10. Samenvatting toxicologische gegevens: 

10.1 Acute toxiciteit 

10.1.1. Acute toxiciteit voor E.O. Cinnamomum verum schors (totum) 

Overzicht LD50-waarden voor de essentiële olie 

Proefdieren en toedieningswijze LD50-waarde 

Ratten – Oraal1  4,16 g/kg 

Ratten – Oraal  3,40 ml/kg 

Konijnen – Dermaal  0,69 ml/kg 

Waarden voor mensen: 

Kaneelolie veroorzaakte vergiftiging na inname van ongeveer 60 ml door een 7-jarige jongen, die de olie 

dronk na uitgedaagd te zijn door een vriend. Symptomen waren onder meer een branderig gevoel in de 

mond, borst en maag, duizeligheid, dubbelzicht en misselijkheid, met ook braken en later een instorting. 

De betrokken artsen waren van mening dat als er geen braken was opgetreden, de dosis fataal had kunnen 

zijn, maar dat er verder geen ernstige gevolgen waren3. 

10.1.2. Acute toxiciteit voor Cinnamaldehyde 

Overzicht LD50-waarden 

Proefdieren en toedieningswijze LD50-waarde 

Ratten – Oraal voor cinnamaldehyde 2,22 g/kg 

Konijnen – Dermaal voor cinnamaldehyde 590 mg/kg 

Waarden voor mensen: 

- Geen waarden voor acute toxiciteit van cinnamaldehyde bij mensen. 

10.1.3. Acute toxiciteit voor safrole 

Overzicht LD50-waarden 

Proefdieren en toedieningswijze LD50-waarde 

Muis – Oraal voor safrole 2350 mg/kg 

Ratten – Oraal voor safrole 1950 mg/kg 

Konijnen – Dermaal voor safrole >5000 mg/kg 

Waarden voor mensen: 

- Geen waarden voor acute toxiciteit van safrole bij mensen. 
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10.2 (Sub)Chronische toxiciteit 

10.2.1. (Sub)chronische toxiciteit voor E.O. Cinnamomum verum schors (totum) 

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

LOAEL-waarde  
(mg/kg/dag) 

Geen gegevens gevonden   

10.2.2. (Sub)chronische toxiciteit voor cinnamaldehyde 

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

LOAEL-waarde  
(mg/kg/dag) 

Rat (oraal) – 90 dagen (Hagan, 1967) 125 mg/kg/dag  

 

10.2.3. (Sub)chronische toxiciteit voor safrole 

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

LOAEL-waarde  
(mg/kg/dag) 

Ratten3 1 mg/kg/dag (schatting) 5mg/kg/dag 

 

10.3 Genotoxiciteit 

10.3.1. Genotoxiciteit voor E.O. Cinnamomum verum schors en cinnamaldehyde 

Kaneelschorsolie en cinnamaldehyde vertoonden geen mutageen potentieel in verschillende 

onderzoeken gebaseerd op de Ames test. 

De Ames Salmonella reversie bepaling was negatief voor cinnamaldehyde (Sekizawa & Shibamoto, 1982). 

Trans-cinnamaldehyde en trans-kaneelzuur waren niet mutageen in vijf stammen van Salmonella 

typhimurium. 

De mutageniciteitstesten werden uitgevoerd zowel zonder als met activering door microsomale 

preparaten van de lever van ratten en hamsters (Lijinsky & Andrews, 1980). 

Andere studies, eveneens gebaseerd op de Ames test, hebben mutagene activiteit van kaneel-

verbindingen aangetoond. Kaneelschorsolie en cinnamaldehyde gaven positieve resultaten bij 

chromosoom aberratie testen met Chinese hamstercelculturen als substraat (Ishidate et al., 1984). 

10.3.2. Genotoxiciteit voor safrole3 

Test systeem 
Concentratie(s)/ 

dosis(sen) 
Duur blootstelling Resultaten 

Ames test (S. typhimurium 
TA98, TA100, TA1535, 
TA1537, TA1538) zonder S9 

 
/ 

 
/ 

 
Negatief 

Micronucleus (muis) Tot 1000 mg/kg bw 14 weken Negatief 

    



   
Directoraat-generaal  

Dier, Plant en Voeding  
Dienst  

Voedingsmiddelen, Dierenvoeders  
en Andere Consumptieproducten 

 

28/04/2020  6/10 

Advies Essentiële olie in capsules – Cinnamomum verum J. Presl (bark). 

 

10.4 Carcinogeniteit 

10.4.1 Carcinogeniteit van E.O. Cinnamomum verum schors (totum) en cinnamaldehyde 

Volgens Keller et al. (1992) worden niet-specifieke cytotoxische effecten in vitro sterk beïnvloed door het 

kweekmedium en andere experimentele omstandigheden. Aan de andere kant inhibeert cinnamaldehyde 

thioredoxinereductase en kan het worden beschouwd als een kandidaat voor kankertherapie en chemo-

preventie (Chew et al., 2009). 

10.4.2 Carcinogeniteit van safrole 

 
Species Dosis(sen) Duur 

blootstelling 
Voornaamste bevindingen qua tumors NOAEL/ NOEL 

(mg/kg/dag) 

 
Rat 

1000, 
2500, 

5000 ppm 
10000 
ppm 

 
2 jaar 

 

 
62 weken 

10 000 ppm en 5 000 ppm: goedaardige en 
kwaadaardige tumoren, met overlijden van 
alle ratten in de groepen met de hoge dosis. 
 
2500 en 1000 ppm: respectievelijk matige 
en lichte leverschade, maar geen tumoren 
of toename in sterfte 

 
/ 

 
Rat 

 
100, 500, 

1000, 
5000 ppm 

 
2 jaar 

Leverbeschadiging was zeer klein bij 100 ppm 
en licht bij 500 ppm; goedaardige tumoren 
ontwikkelden zich in 8/46 bij 1000 ppm, 
terwijl bij 5000 ppm goedaardige tumoren 
werden gevonden bij 5/47 en kwaadaardige 
tumoren bij 14/47 van dieren. 

 
/ 

 
Muis 

 
4000 ppm 

 
75 weken 

Goedaardige levertumoren werden 
gevonden bij 4/10 en 7/10 muizen na 
respectievelijk 36 en 52 weken. 
Hepatocellulaire carcinomen ontwikkelden 
zich bij 2/10 dieren na 52 weken en bij 3/5 na 
75 weken.. 

 
/ 

 
IARC classificatie : Groep 2B “Possibly carcinogenic” 
CMR classificatie : carcinogeen 2 “suspected of causing cancer”, mutageen 2 “suspected of causing 
genetic defects”. 
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10.5 Reproductieve toxiciteit 

10.5.1. Reprotoxiciteit voor E.O. Cinnamomum verum schors (totum) 

Proefdieren en toedieningswijze Resultaat 

Muis – 375 mg/kg/dag/2 weken Significante vermindering van het aantal kernen en wijziging 
van de distributie van embryo's volgens het kernnummer.. 

 
10.5.2. Reprotoxiciteit voor cinnamaldehyde3 

Proefdieren en toedieningswijze Resultaat 

Muis – 1200 mg/kg/dag/dracht Dagen 
6-13 

Geen van de muizen in de gedoseerde groep stierven vóór 
de bevalling en de levensvatbaarheid in de cinnamaldehyde-
groepen was 34/34 nesten vergeleken met 39/46 in de 
controlegroep. Er waren geen significante effecten op 
maternale gewichtstoename of in geboortegewicht 
vergeleken met de controlegroepen. 

 
10.5.3. Reprotoxiciteit voor safrole3 

Proefdieren en toedieningswijze Resultaat 

Muis – 97 mg/kg/dag 18 van de dracht Safrole vormde adducten met maternaal en foetaal DNA in 
meerdere organen, maar vooral in de lever. 

 

10.6 Andere 

De E.O. van Cinnamomum verum  veroorzaakte bij testen bij 8% in petrolatum geen irritatie bij 25 mensen 

(ESCOP, 2003). 

Diabetes : Cinnamaldehyde vertoont glucolipiden verlagende effecten bij diabetische dieren door de 

glucoseopname te verhogen en de insulinegevoeligheid te verbeteren in vet- en skeletspierweefsels, door 

de glycogeensynthese in de lever te verbeteren, door de disfunctie van de pancreaseilandjes te herstellen, 

door de snelheid waarmee de maag wordt geledigd te vertragen en door diabetische nier- en 

hersenaandoeningen te verbeteren4 . 

Hepatotoxiciteit: Patiënten met een leverziekte zouden het gebruik van kaneel moeten vermijden, omdat 

cinnamaldehyde glutathion kan afbreken1. 

10.7 Interacties / cumulatieve effecten met andere E.O. of stoffen 

De toxiciteit van paracetamol wordt verhoogd door de glutathionafbrekende werking van 

cinnamaldehyde (Price & Price, 2007). 
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11. Toegelaten claims voor E.O. van Cinnamomum verum (schors) 

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. 

 

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

om bij het gebruik van Cinnamomum verum (schors) te verwijzen naar effecten betreffende 

- Spijsvertering - maagcomfort - gasproductie 

- Neuraal - lichaam, hoofd, tanden 

- Ademhalingsgezondheid 

- Gezonde voortplantings- en urinesystemen 

- Gezonde huid en slijmvliezen 

- Antioxidant 

12. Aanbevelingen voor gebruik 

Het wordt aanbevolen om het oraal gebruik van de olie te vermijden bij leveraandoeningen, alcoholisme 

en bij inname van paracetamol omdat cinnamaldehyde een tekort aan glutathion kan veroorzaken (Price 

& Price, 2007). 

13. Conclusie 

- Cinnamaldehyde: 

Voor trans-cinnamaldehyde werd door de Council of Europe een aanvaardbare dagelijkse inname geschat 

op 1,25 mg/kg bw/dag (d.w.z. 87,5 mg/dag voor een persoon van 70 kg of 116,67 mg van een essentiële 

olie met het maximale gehalte aan trans-cinnamaldehyde) 

- Safrole:  

Voor safrole kan redelijkerwijs worden gesteld dat het kankerverwekkend is voor de mens6. 

Voor safrole kan een ADI worden geschat: 

Voor Tisserand en Young3 is een ADI van 0,025 mg/kg een veilige dagelijkse dosis voor de mens, 4800 keer 

minder dan de dosis die reproductietoxiciteit veroorzaakt bij muizen (41 280 maal minder dan de toxiciteit 

bij ratten). 

Gebruikmakend van de beschikbare NOAEL (i.e. 1 mg/kg lichaamsgewicht/dag)3 en door het toepassen 

van een veiligheidsfactor van 100 (bestaande uit een factor 10 voor de extrapolatie van dier naar mens 

en nogmaals een factor 10 om de interindividuele variatie binnen de menselijke populatie in rekening te 

brengen; de minimale waarde voorgesteld door de WHO): ADI = 0,01 mg/kg bw/dag (i.e. 0,7 mg / dag voor 

een persoon van 70 kg). 
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Overwegende de bovenstaande gegevens,  

Overwegende de adviezen die de Commissie reeds eerder heeft verleend tijdens de zittingen van 19 juli 

2011, 22 september 2015, 10 november 2015, 15 december 2015, 21 maart 2017, 4 juli 2017, 11 April 

2019 en 24 oktober 2019;  

Beslist de Commissie van advies voor Plantenbereidingen in de zitting van 28 april 2020 het volgende: 

 
Het gebruik van de E.O. van Cinnamomum verum (schors) in capsules is toegelaten onder de volgende 
voorwaarden: 
 

- De dagelijkse inname van de E.O. van Cinnamomum verum wordt beperkt tot 100 mg en tot 
50 mg per dosis 

 
- Indien andere bronnen van safrole aanwezig zijn in het preparaat mag de dagelijkse totale 

dosis safrole niet groter zijn dan 0.6 mg 
 

- Indien andere bronnen van cinnamaldehyde aanwezig zijn in het preparaat mag de dagelijkse 
totale dosis cinnamaldehyde niet groter zijn dan 75 mg 

 
- Behoudens gebruik als aroma, is het gebruik van deze E.O. niet geschikt  

o Voor zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar 
o in geval van leverproblemen, alcoholisme of bij inname van paracetamol 

 
-  Het gebruik van deze E.O. in voedingssupplementen zou beperkt moeten zijn tot een 

maximum van 14 dagen 
 

- Bij de analyse van de E.O. die gebruikt wordt in een voedingssupplement moet het gehalte 

aan safrole en methyleugenol worden bepaald. 
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