Suppletierichtlijn Zenuwklachten
Er kunnen verschillende klachten aan de zenuwen optreden, zoals tintelingen en pijn. Neuropathie is een
verzamelnaam van klachten van het niet goed functioneren van de zenuwen. Dit kan een doof gevoel,
tintelingen of krachtvermindering veroorzaken. Ook kan er ernstige pijn voorkomen. Neuropathie is een
veelvoorkomende complicatie bij diabetes (diabetische neuropathie). Zenuwpijn (Neuralgie) is een andere
zenuwklacht en wordt veroorzaakt door een beschadigde of anderszins geïrriteerde zenuw. Neuralgiepatiënten hebben pijn in het gebied van een gevoelszenuw en/of op de plaats waar deze naar toe loopt.
Deze pijn kan brandend, kloppend of stekend zijn en aanvalsgewijs of chronisch verlopen. De pijn gaat
niet gepaard met uitvalsverschijnselen. Voorbeelden van zenuwpijn zijn fantoompijn, aangezichtspijn, pijn
bij en na gordelroos en in sommige gevallen bij diabetes mellitus. Het carpaal tunnelsyndroom is een
zenuwklacht dat wordt veroorzaakt door zenuwafknelling in de pols. Suppletie is gericht op het verlichten
van symptomen en ondersteunen van de behandeling.
Nutriënten

Richtlijn voor
dagdosering

Bewijskracht

Alfa-liponzuur

600-1.800 mg

●●●

300-1200 mg

●●●

1.000-3.000 mg

●●●

360-480 mg

●●

400 mg

●

Vitamine B-complex

Afstemmen

Beschermt tegen zenuwschade

op individuele

●

Vermindert pijnklachten

behoefte

Vermindert pijnklachten bij o.a. diabetische neuropathie

PEA
Vermindert pijn bij diabetische neuropathie, zenuwafknelling en carpaal
tunnel syndroom

Acetyl-L-carnitine
Ondersteunt herstel van schade aan zenuwen
Verbetert de werking zenuwcellen
Vermindert pijnklachten

Gamma-linoleenzuur (GLA)
Verbetert de zuurstoftoevoer naar zenuwcellen
Vermindert pijn bij radiculair syndroom (verknelling van zenuwwortel in de
rug) in combinatie met alfa-liponzuur

Co-enzym Q10
Verbetert de conditie van zenuwcellen
Vermindert klachten bij diabetische neuropathie

Essentieel voor de stofwisseling van de zenuwcel

Omega-3 vetzuren (EPA, DHA)

2.400-7.200 mg

●

900 mg

●

Vermindert neuropathische pijn bij o.a. fibromyalgie, carpaal tunnel syndroom
en brandwonden

Vitamine E
Werkt als anti-oxidant
Beschermt tegen schade
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Aandachtspunten
• Pijnstillers en ontstekingsremmers (o.a. aspirine, corticosteroïden, NSAID’s) kunnen de absorptie en bioactiviteit
van calcium, magnesium, kalium, zink, koper, chroom, selenium, vitamine C, vitamine D, foliumzuur en aminozuren
verlagen
• Bij het gebruik van andere medicijnen, zie ‘Overzicht geneesmiddelen – voedingsstatus – suppletie’ voor mogelijke
interacties.
• Bij zenuwpijn wordt vaak een vitamine B12-deficiëntie gezien. Vitamine B12 is nodig voor het goed functioneren
van het zenuwstelsel.
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