Suppletierichtlijn Herpes simplex
Herpes simplex is een virus dat bij een besmetting kan leiden tot het ontstaan van kleine rode blaasjes.
Dit kan zowel tot uiting komen in het mondgebied (koortslip, veroorzaakt door herpes simplex type 1)
als op het genitale gebied (veroorzaakt door herpes simplex type 2). Ook het varicella zostervirus dat
waterpokken en gordelroos veroorzaakt behoort tot de herpes familie. Suppletie is gericht op het versterken
van het immuunsysteem en het remmen van de virale replicatie om duur en ernst van de symptomen te
verminderen.
Nutriënten

Richtlijn voor
dagdosering

Bewijskracht

L-lysine

1.000-3.000 mg

●

Minimaal 1 x 109 cfu*

●

600-1.000 mg

●

10-25 mg

●

10-300 mg

●

200-400 mg

●

Helpt de ernst van de infectie en aantal recidieven te verminderen

Probiotica: multi-strain, multi-species
Werkt antiviraal tegen herpes simplex type 1
Helpt de macrofaagfunctie tegen herpes simplex type 1 te verbeteren

Vitamine C i.c.m. bioflavonoïden-complex
Helpt symptomen verminderen
Helpt uitbarsten van blaasjes te voorkomen

Zink
Draagt bij aan een kortere duur van symptomen
Ondersteunt het immuunsysteem

Vitamine E
Ondersteunt het immuunsysteem

Shiitake (Lentinula edodes)-extract
Vertraagt de replicatie van herpes virus
* cfu = colony forming units / kolonievormende eenheden

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Verzwakte immuniteit

Aandachtspunten
• Per individu kan het soort en dosering van een ondersteunend probioticum verschillen. Het advies meerdere
soorten en stammen probiotica te gebruiken vergroot de kans op succes.
• Lichttherapie (infrarood), het gebruik van zinkzalf en een balsem van citroenmelisse kunnen het genezingsproces
versnellen.
• Het actief worden van een herpesinfectie kan worden uitgelokt door grote hoeveelheden geraffineerde suikers in
de voeding, blootstelling aan zonlicht en kou, een verzwakt immuunsysteem, vermoeidheid en menstruatie.
• Beperk de consumptie van argininerijke producten. Arginine promoot de activiteit van herpesvirussen. Zie ook
voedingsrichtlijnen bij herpes.
• Bij het gebruik van medicijnen, zie tabel 1 voor mogelijke interacties.
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