
Suppletierichtlijn Autisme
Autisme is een ontwikkelingsstoornis die vanaf de geboorte aanwezig is, maar vaak pas vanaf het derde levensjaar 

definitief wordt bevestigd. Op het gebied van communicatie, verbeelding en sociale interacties treden bij autisme 

afwijkingen op. Hierdoor kan iemand met autisme vaak moeilijk functioneren in de maatschappij. Bij ernstige vormen 

van autisme is zelfstandig leven niet mogelijk. Kinderen met autisme slapen vaak korter en worden ’s nachts vaker 

wakker. Het functioneren van de hersenen wordt beïnvloed door de darm en andersom; de zogenaamde hersen-

darm as. Recent is aangetoond dat het darmmicrobioom de communicatie tussen de hersenen en de darmen kan 

beïnvloeden. Zo kunnen veranderingen in het darmmicrobioom van invloed zijn op het gedrag. Suppletie is erop 

gericht het darmmicrobioom te ondersteunen en de symptomen van autisme te verminderen.

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijskracht

Melatonine
Helpt de slaapkwaliteit bij kinderen met autisme te verbeteren

1-3 mg ● ● 

L-carnosine
Kan helpen de communicatie en gedrag bij autisme te verbeteren

3 x daags 250 mg ● 

Probiotica: multi-strain, multi-species
Helpt bij het herstel en behoud van darmmicrobiota en herstelt de barrièrefunctie 

van de darm

Minimaal  

1x109 cfu*
● 

Omega-3-vetzuren
Kunnen het gedrag helpen te verbeteren

2.000-3.000 mg ● 

* cfu = colony forming units / kolonievormende eenheden (kve)

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

stammen probiotica te gebruiken vergroot de kans op succes.

• Voedselintoleranties (gluten, lactose) kunnen autisme mogelijk mede veroorzaken en/of de klachten verergeren.

• Adviseer een voeding laag in suikers en voedingsadditieven bestaande uit synthetische kleurstoffen, conserveer middelen, 

zoetstoffen en smaakstoffen. Deze kunnen de klachten verergeren.

• Van een aantal voedingsstoffen is bekend dat autistische kinderen er vaak een tekort van hebben, zoals vitamine A, B6, C, 

D, B12, foliumzuur, magnesium, ijzer, zink en koper.

• Muziektherapie kan helpen het gedrag bij mensen met autisme te verbeteren.

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