
Suppletierichtlijn Malabsorptie
Bij malabsorptie is er sprake van een onvolledige opname van voedingsstoffen uit het maagdarmkanaal. 

Stoornissen in de vertering kunnen worden veroorzaakt door een tekort aan spijsverteringsenzymen, een tekort 

aan galzouten of onvoldoende menging van voedsel met de spijsverteringsenzymen. Onvolledige opname kan 

ook worden veroorzaakt door onvoldoende absorptieoppervlak (coeliakie, dunne darm resectie) en disfunctie van 

het absorberende epitheel (bacteriële dysbiose, schimmels, parasieten, inflammatoire darmziekten). Suppletie 

is gericht op het ondersteunen van de vertering, niet op de behandeling van de oorzaken van de malabsorptie. 

Uiteraard dient de oorzaak aangepakt te worden en dienen de tekorten aan vitamines en mineralen aangevuld te 

worden.

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijskracht

Spijsverteringsenzymen
Ondersteunen de spijsvertering

2-3 x daags 

750 -1.000 mg

10 minuten voor 

een maaltijd

● ● 

Probiotica: multi-strain, multi-species
Kan de functie van de darmwand helpen verbeteren

1-2 x daags  

4 x 109 cfu*
● 

Omega-3-vetzuren (ALA en DHA)
Helpt de structuur van de darmwand te verbeteren

Kan oxidatieve stress helpen te verminderen

900 mg ALA en 

375 mg DHA
● 

Zwarte peper (Piper Nigrum)-extract
Kan de productie van enzymen helpen te verbeteren

Helpt oxidatieve stress te verminderen

1.500 mg ●  

* cfu = colony forming units / kolonie vormende eenheden (kve)

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Constipatie

• Diarree

• Coeliakie

• Ziekte van Crohn

• Colitis Ulcerosa

• Lactose-intolerantie

Aandachtspunten
• Per individu kan het soort en dosering van een ondersteunend probioticum verschillen. Het advies om meerdere soorten 

en stammen probiotica te gebruiken, vergroot de kans op succes.

• Bij het gebruik van medicijnen, zie tabel 1 voor mogelijke interacties.
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