Suppletierichtlijn
Darmreiniging en -opbouw
De cellen van de darmwand hebben een levensduur van 3 tot 4 dagen. Dat betekent dat het lichaam
continu nieuwe darmcellen aan het regeneren is. Het reinigen en optimaliseren van de opbouw van de
darmwand, bijvoorbeeld na detoxificatie, maar ook na een periode van intensief medicijngebruik, helpt
klachten op langere termijn te voorkomen. Suppletie is gericht op zowel ondersteuning van opbouw van
de darmmicrobiota als van de darmwand.
Nutriënten

Richtlijn voor
dagdosering

Bewijskracht

Probiotica: multi-strain, multi-species

Minimaal 4 x 109 cfu*

●●

Prebiotica

1.000-3.000 mg,

Ter stimulatie van een gezonde darmmicrobiota

afhankelijk van

●●

Ter bevordering van een gezonde darmmicrobiota
Ondersteunt de darmwand en het immuunsysteem

individu

Geactiveerde kool**

50-75 g

●●

1.000-3.000 mg

●

1.000 mg

●

10-25 mg

●

Absorbeert toxische stoffen

L-glutamine
Helpt de darmwand herstellen

Vitamine C
Helpt bij het regenereren van het darmweefsel

Zink
Ondersteunt de barrièrefunctie van de darm
*

cfu = colony forming units / kolonievormende eenheden

**

Geactiveerde kool alleen gebruiken als er sprake is van vergiftiging. Heeft wisselwerking met vele medicijnen waaronder ook de
anticonceptiepil. Overleg voor gebruik met arts.

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Antibioticagebruik
• Detoxificatie, lever
• Detoxificatie, zware metalen
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Aandachtspunten
• Per individu kan het soort en dosering van een probioticum dat helpt verschillen. Het adviseren van meerdere
soorten en stammen (multi strain, multi species) probiotica vergroot de kans op succes.
• De hoeveelheid en soort prebiotica is afhankelijk per individu. Bijvoorbeeld leeftijd en klachtenpatroon spelen en
rol bij het advies. Vezels innemen met een ruime hoeveelheid water.
• Bij het gebruik van medicijnen, zie ‘Overzicht geneesmiddelen – voedingsstatus – suppletie’ voor mogelijke interacties.
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