
Suppletierichtlijn 
Ontwenningsverschijnselen
Ontwenningsverschijnselen zijn lichamelijke en geestelijke verschijnselen die op kunnen treden indien iemand 

een middel waaraan men verslaafd is zoals nicotine, alcohol, drugs of medicijnen, niet binnenkrijgt. Verschijnselen 

worden gekenmerkt door angst, onrust, gejaagdheid, prikkelbaarheid, zweten, geeuwen, tremor, kippenvel, 

spierpijn, diarree, slecht humeur, verhoogde hartslag en bloeddruk, pupilverwijdering en versnelde ademhaling. 

Suppletie is gericht op het ondersteunen van het afkicken en verlichten van ontwenningsverschijnselen.

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijskracht

Passiebloem (Passiflora)-extract
Ondersteunt bij opiaten-, nicotine- en alcoholverslaving

Ondersteunt bij slaapstoornissen ten gevolge van alcoholisme

200-2.000 mg ● 

Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)-extract
Remt dopamineheropname

Vermindert ontwenningsverschijnselen na staken alcoholgebruik

300-600 mg ● 

Kudzu (Pueraria lobata)-extract
Ondersteunt bij alcoholverslaving

1.000-1.200 mg ● 

Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolium)-extract
Verlaagt cocaïne- en nicotine-geïnduceerde dopamineafgifte

Ondersteunt bij opiatenverslaving

200-600 mg
● 

L-theanine
Vermindert nicotine-geïnduceerd beloningseffect

Vermindert angst en ontspant

200-250 mg ● 

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Angsten

• Depressiviteit

Aandachtspunten
• Vaak tekort aan vitamine B3 bij langdurig alcoholmisbruik.

• Bij het gebruik van medicijnen, zie ‘Overzicht geneesmiddelen – voedingsstatus – suppletie’  voor mogelijke interacties.
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