Suppletierichtlijn Astma, bronchiaal
Astma is een chronische ontsteking van de kleine luchtwegen. Dit gaat gepaard met hevige ademnood of
klachten als benauwdheid, een piepende ademhaling en hoesten als gevolg van kramp van de bronchiale
spieren en zwelling van het slijmvlies. De klachten hebben een chronisch maar fluctuerend beloop en
kunnen per periode verschillen. Astma kan worden veroorzaakt door allergische reacties, milieuvervuiling,
chronische luchtweginfecties en psychosomatische factoren. Suppletie is gericht op het verminderen van
de gevoeligheid voor ontstekingen.
Nutriënten

Richtlijn voor
dagdosering

Bewijskracht

Omega-3-vetzuren (EPA en DHA)

2.000-3.000 mg

●●

2x daags 200 mg

●●

Probiotica: multi-strain, multi-species

Minimaal

Helpt in de preventie van allergische aandoeningen waaronder astma

1x109 cfu*

●

Helpen de ontstekingsreactie te verminderen

Magnesium
Helpt de ontstekingsreactie te verminderen
Helpt bij spierontspanning

Helpt de ontstekingsreactie in de darm te verminderen

Lycopeen

20 mg

Kan klachten bij fysieke inspanning helpen te verminderen

●

* cfu = colony forming units / kolonievormende eenheden (kve)

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Hooikoorts
• COPD

Aandachtspunten
• Per individu kan het soort en dosering van een behulpzaam probioticum verschillen. Het advies is om meerdere
soorten en stammen probiotica te gebruiken om de kans op succes te vergroten.
• Een voedingspatroon dat rijk is aan groente en fruit kan klachten verminderen.
• Bij het gebruik van medicijnen, zie tabel 1 voor mogelijke interacties.
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