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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 28 oktober 2021 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 
betreffende het gebruik van Perilla frutescens (L.) Britton en bereidingen ervan 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 een 
advies uit te brengen over het veilig gebruik van voedingssupplementen die Perilla frutescens (L.) Britton 
of bereidingen hiervan bevatten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 betreffende de fabricage van en de handel in 
voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, 
inzonderheid artikel 5, §6; 
 
Overwegende dat Perilla frutescens (L.) Britton vermeld is op Lijst 3 van het KB van 31 augustus 2021 (Te 
notificeren planten indien in voorgedoseerde vorm) met de volgende beperking: “Enkel het gebruik van 
de volgende plantendelen is toegelaten: blad en zaad”.  
 
Overwegende dat Perilla frutescens (L.) Britton vermeld is in het EFSA compendium (2012) waarbij blad 
en zaad worden vermeld als plantendelen die mogelijks zorgwekkend zijn, met de vermelding dat het 
fenylpropanoïde chemotype myristicine bevat en dat de plant zorgvuldig moet worden gedroogd om het 
verschijnen van het giftige perillaketon te vermijden 
 
Overwegende dat 

- In haar wetenschappelijke opinie van 2015 concludeert EFSA dat “p-mentha-1,8-dieen-7-al 
(perillaldehyde) genotoxisch in vivo is en dat er dus een bezorgdheid is over de veiligheid van het 
gebruik van p-mentha-1,8-dieen-7-al als smaakstof.”5  

- Deze EFSA conclusie werd in twijfel getrokken door Hobbs (2016), Cohen (2016) en Honma 
(2021)6, 7, 8 

- In het 86e rapport over de evaluatie van bepaalde voedingsadditieven (2019) bevestigt JECFA dat 
de genotoxiciteitsgegevens voor p-mentha-1,8-dieen-7-al aanleiding geven tot bezorgdheid over 
de mogelijke genotoxiciteit10 
 

- In hun review (2021) concluderen F. Erhunmwunsee et al 1 ”Op basis van alle literatuur die in deze 
review werd bestudeerd, zijn de nadelige effecten voor PAE (perillaldehyde) minimaal; het 
gebruik van PAE in een lage en gemiddelde concentratie vormt waarschijnlijk geen bedreiging 
voor de menselijke gezondheid. Er is echter meer onderzoek nodig om alle bezorgdheid weg te 
nemen en meer wetenschappelijke verklaringen te geven over het veilig gebruik van PAE in relatie 
tot de menselijke gezondheid”.  
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- Verschillende chemotypes van de E.O. van P. frutescens zijn beschreven zoals perillaketon 
(isoegomaketon), perillaldehyde, elsholtziaketon, citral (C), phenylpropanoïde (myristicine, 
dillapiole, elemicine), perilleen, beta-caryophylleen, myristicine, limoneen en piperitenon3. 

- Perillaketon is een zeer sterk longtoxine voor laboratoriumdieren en grazend vee dat perilla 
bladeren eet, wordt er dikwijls door vergiftigd. Het is niet duidelijk of perillaketon (en dus perilla 
olie) een gevaar voor mensen vormt2. 

- Het perillaldehyde CT is het meest geproduceerde en wordt verkozen zowel als culinaire 
smaakstof als voor gebruik in traditioneel geneesmiddel4. 

- De E.O. van P. frutescens bereid uit de bladeren en de bloeiende toppen bevat 86,8% 
perillaldehyde2. 

- De bladeren van verschillende genotypes van P. frutescens bevatten tussen 0.09 en 2.61 % (v/w) 
E.O.9 

 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen concludeert dat het veilig gebruik van 
voedingssupplementen die de bladeren van Perilla frutescens (L.) Britton of bereidingen ervan bevatten, 
niet gegarandeerd kan worden.  
 
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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