
Suppletierichtlijn Buikgriep
Buikgriep is een ontsteking van het maagdarmkanaal. In de meeste gevallen is de oorzaak besmetting met een 

virus (bij volwassenen het norovirus en bij kinderen het rota-, astro- of adenovirus). In een enkel geval is de oorzaak 

een bacteriële (Salmonella, Campylobacter, Shigella of E. Coli) of parasitaire (Giardia, Cryptosporidium) infectie. De 

voornaamste symptomen zijn naast algehele malaise: koorts, verstoorde eetlust, diarree, buikpijn, buikkrampen 

en vaak spierpijn. Suppletie is gericht op het bestrijden van de veroorzaker(s) en het verkorten van de duur van de 

klachten.

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijskracht

Probiotica: met name Lactobacillen en Bifidobacteriën 
Helpt de samenstelling van de darmmicrobiota herstellen

Helpt duur en ernst van diarree te verminderen

108 – 1011 cfu* 

Individueel te bepalen, 

zie aandachtspunten

● ● ●

Zink 
Vermindert duur en ernst van acute en chronische diarree

20 mg ● ●

Veenbes/cranberry (Vaccinium macrocarpon)-extract
Heeft een antivirale en antimicrobiële werking

500-1.000 mg ● 

 *cfu = colony forming units / kolonievormende eenheden

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Diarree

• Darmreiniging en -opbouw

Aandachtspunten
• Bij diarree is de opname van voedingsstoffen verstoord en wordt veel vocht verloren. 

• Per individu kan het soort en dosering van een probioticum dat helpt verschillen. Het advies meerdere soorten en stammen 

(multi strain, multi species) probiotica te gebruiken vergroot de kans op succes. Het verdient de aanbeveling in ieder geval 

lactobacillen en bifidobacteriën te adviseren.

• Antibiotica tasten de darmmicrobiota aan. Probiotica voorkomen verval van de darmmicrobiota en verkleinen de kans op 

antibiotica geassocieerde diarree.

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