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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 Tinospora cordifolia (Willd.) Miers 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 Tinospora cordifolia (Willd.) 
Miers of bereidingen ervan 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 Tinospora cordifolia (Willd.) Miers 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: wortel, stengel en blad” en vermeld wordt als synoniem voor 
Tinospora sinensis (Lour.) Merr.”  
 
Overwegende dat 

- Tinospora cordifolia (Willd.) Miers een synoniem is voor Tinospora sinensis (Lour) Merr volgens 
de websites ‘Worldfloraonline’ en ‘PlantList’ (lage betrouwbaarheid) 

- Tinospora cordifolia (Willd.) Miers geen synoniem is voor Tinospora sinensis (Lour) Merr volgens 
‘International Plant Names Index’ en ‘Plants of the world online’ . 

- Beide planten morfologisch zeer gelijkaardig zijn; er wordt dikwijls verkeerdelijk geoordeeld dat 
het één en dezelfde plant betreft.2 

- De verschillen in anatomie van de wortel en de jonge en volwassen stengel van T. sinensis 
tegenover deze van T. cordifolia beschreven zijn.1 

- In de studie van Manjrekar et al verschillen in immunomodulerende activiteit tussen T. cordifolia 
en T. sinensis worden waargenomen.2 

- Tinospora cordifolia op de markt was als voedingsmiddel of voedselingrediënt en in significante 
mate werd gebruikt vóór 15 mei 1997 (geen Novel Food); voor Tinospora sinensis is er geen 
consumptiegeschiedenis gekend.3 

 
- Tinospora cordifolia bevat isochinoline alkaloïden, namelijk jatrorrhizine, palmatine, berberine, 

tembetarine, magnoflorine, choline, tinosporine, isocolumbine en hydrastine; het aan de lucht 
gedroogde poeder van de stengel van T. cordifolia levert een opbrengst van 1,63% (w/w) totaal 
alkaloïden4. 

- De belangrijkste componenten zijn over het algemeen de basen van het protoberberine type 
berberine en palmatine, waarbij jatrorrhizine slechts sporadisch in mindere mate wordt 
gevonden, en de base van het aporphine type magnoflorine.5 
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- De concentratie van berberine in de stengel van T. cordifolia en T. sinensis 0,3192%, 

respectievelijk 0,0967% (w/w gedroogd gewicht) bedraagt.6 
- Het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 legt een limiet op voor isochinoline alkaloïden van 10 

mg/dag voor andere planten die dit type alkaloïden bevatten. 
 

De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen concludeert dat 
- T. sinensis niet kan beschouwd worden als een synoniem van T. cordifolia  
- T. cordifolia kan gebruikt worden in voedingssupplementen onder de volgende voorwaarden: 

o De identiteit van T. cordifolia moet bevestigd worden door een botanisch certificaat 
o De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet leiden tot een inname van isochinoline 

alkaloïden (uitgedrukt als berberine) hoger dan 10 mg.. 
 
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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