
Suppletierichtlijn  
Post-Viraal Syndroom (PVS)
Het post-viraal syndroom (PVS) omvat een uiteenlopend klachtenpatroon als gevolg van het latent actief zijn 

van een virus. Het syndroom kan bijvoorbeeld optreden na de ziekte van Pfeiffer (Epstein Barr virus) of andere 

virale infectie. Symptomen als ernstige vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn en stemmingswisselingen kunnen 

maanden tot zelfs jaren voortduren. Suppletie is gericht op het ondersteunen van de reguliere behandeling en het 

verlichten van symptomen.

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijskracht

Essentiële vetzuren: LA, GLA, EPA en DHA
Antiviraal

Verhoogt interferonproductie, kan symptomen verminderen

4.000 mg LA, GLA, EPA 

en/of DHA
● ● 

Lactoferrine
Versterkt de virale afweer

2 x daags 400 mg ● 

Beta 1,3 glucaan
Beschermt tegen virussen

2 x daags 60 mg ●

Shii take (Lentinula edodes)-extract
Antiviraal

Minimaal 300 mg ●

Vitamine C
Antivirale werking tegen herpes simplex type 1, een mogelijke veroorzaker van 

PVS

Minimaal 2.000 mg ●

Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)-extract
Versterkt de virale afweer

600-1.800 mg ●

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Chronisch Vermoeidheidssyndroom

• Ziekte van Pfeiffer

Aandachtspunten
• Bij PVS wordt vaak een deficiëntie gezien van co-enzym Q10 en zink.

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