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Datum 6 april 2021 

Betreft Aanbieding RIVM risicobeoordeling kruidenpreparaten met sint-

janskruid 

 

 

Geachte voorzitter, 

Het RIVM heeft op 16 maart 2021 een risicobeoordeling over kruidenpreparaten 

met sint-janskruid gepubliceerd. De risicobeoordeling met het advies van het 

RIVM is bijgevoegd. 

 

Inleiding 

In de beantwoording van schriftelijke Kamervragen van het Kamerlid Kooiman 

(SP) over de risico’s op interacties tussen sint-janskruid en diverse 

geneesmiddelen in 2018 heeft mijn ambtsvoorganger in de beantwoording 

toegezegd1 een waarschuwingstekst te zullen verplichten op producten met sint-

janskruid. Het ministerie van VWS heeft bovendien het RIVM gevraagd een 

risicobeoordeling uit te voeren om te onderzoeken of er naast een 

waarschuwingstekst andere beperkingen van het gebruik van sint-janskruid in 

kruidenpreparaten nodig zijn. 

Het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten is in 2018 aangepast, waarmee de 

mogelijkheid is gecreëerd om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen over 

het gebruiks- en doseringsadvies. Hiervan zal gebruik worden gemaakt om de 

toepassing van bepaalde stoffen in kruidenpreparaten te beperken en om 

waarschuwingsteksten voor de consument verplicht te stellen op het etiket. Dit zal 

nu op basis van de risicobeoordeling van het RIVM voor sint-janskruid worden 

ingevuld. 

 

Inhoud “Risk assessment of herbal preparations containing St John’s wort” 

Op basis van de risicobeoordeling is het RIVM van mening dat enkel het toepassen 

van aanvullende waarschuwingszinnen onvoldoende is, gezien de risico’s voor de 

gezondheid door het gebruik van kruidenpreparaten met sint-janskruid. Het RIVM 

raadt aan om te overwegen het gebruik van sint-janskruid in kruidenpreparaten te 

beperken. De consument wordt geadviseerd om voorzichtig te zijn met het 

gebruik van kruidenpreparaten met sint-janskruid en deze producten niet te 

combineren met geneesmiddelen.  

 

                                               
1 Vergaderjaar 2017-2018, Aanhangsel van de Handelingen Nr. 1155 
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Reactie op het advies 

Op basis van de risicobeoordeling en het advies van het RIVM zal ik via het 

Warenwetbesluit Kruidenpreparaten een waarschuwingstekst wettelijk verplicht 

stellen. Daarnaast zal ik nagaan of er een totaal of gelimiteerd verbod van het 

gebruik van sint-janskruid in kruidenpreparaten moet worden ingesteld. Ook zal ik 

met andere Europese lidstaten bespreken of een beperking van het gebruik van 

sint-janskruid in kruidenpreparaten op Europees niveau kan worden ingestoken.  

 

Met mijn brief aan uw Kamer op 14 december 20202 heb ik aangegeven dat ik het 

belangrijk vind dat voedingssupplementen veilig zijn en heb ik u uitgebreid 

geïnformeerd over de ontwikkeling van een verbeterde aanpak voor de veiligheid 

van voedingssupplementen. Met deze verbeterde aanpak wil ik zorgen voor een 

efficiënte en effectieve toezicht op de werkzame stoffen in voedingssupplementen. 

 

Hoogachtend, 

 

de minister voor Medische Zorg 
en Sport, 

 

 
 
 
 

 
T. van Ark 
 

                                               
2 Vergaderjaar 2020-2021, 31 532 Nr. 258  


