Suppletierichtlijn Leaky gut
Bij een leaky gut (lekkende darm) is er sprake van een verhoogde intestinale permeabiliteit. Hierbij is de
barrièrefunctie van de darm verstoord, waardoor de darmwand (teveel) antigenen doorlaat. Er wordt
ook wel gesproken van een hyperpermeabele darm. Het probleem ligt bij de tight junctions die minder
goed functioneren. Er zijn vele oorzaken van een leaky gut, waaronder voedselovergevoeligheden, zware
lichamelijke inspanning, stress, overbelasting van het immuunsysteem en een verstoorde darmmicrobiota
door bijv. antibioticagebruik. Leaky gut is gerelateerd aan veel aandoeningen waaronder chronische
inflammatie, chronisch vermoeidheidssyndroom, depressie, hartfalen, allergieën, metabole stoornissen,
overgewicht, auto-immuunaandoeningen (bijv. Ziekte van Crohn, coeliakie, type 1 diabetes) en prikkelbare
darm syndroom. Het is echter niet goed bekend of de intestinale permeabiliteit oorzaak of gevolg van
deze aandoeningen is. Suppletie heeft als doel de barrièrefunctie van de darm te verbeteren en klachten
als gevolg van een leaky gut te verminderen.
Nutriënten

Richtlijn voor
dagdosering

Bewijskracht

Probiotica: multi-strain, multi-species

Minimaal 1x109 cfu*

●●

12-40 g**

●●

1.500-3.000 mg

●

15-30 g

●

Helpt de intestinale barrièrefunctie te ondersteunen
Kan atopische dermatitis als gevolg van een leaky gut helpen verminderen

L-glutamine
Beschermt de darm tegen hyperpermeabiliteit

Lactoferrine
Helpt functie van tight junctions te verbeteren
Helpt LPS-geïnduceerde hyperpermeabiliteit te verminderen

Wei-eiwit
Helpt permeabiliteit als gevolg van voedselovergevoeligheid
te verminderen

* 	cfu = colony forming units / kolonievormende eenheden (kve).
** Deze doseringen zijn in supplementvorm niet verkijgbaar. In de praktijk wordt ook wel 2-3 g geadviseerd.

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Darmreiniging en -opbouw
• Chronische inflammatie

Aandachtspunten
• Per individu kan het soort en dosering van een behulpzaam probioticum verschillen. Het advies meerdere soorten
en stammen probiotica te gebruiken vergroot de kans op succes.
• Een glutenvrij dieet kan bij mensen met risico op coeliakie (asymptomatisch met endomysiale antilichamen)
helpen de permeabiliteit van de darm te verminderen.
• Bij het gebruik van medicijnen, zie tabel 1 voor mogelijke interacties.
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