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Orthomoleculaire 
ondersteuning bij een 
pathogene belasting in de darm
Een darminfectie kan de darmgezondheid en de algehele gezondheid flink verstoren. Omdat 

de darm direct verbonden is met het immuunsysteem, kan een pathogene darminfectie 

nadelige gevolgen hebben voor het gehele lichaam. Een gezonde darmwand, een gezond 

microbioom en een gezond mucosaal immuunsysteem is van groot belang om het lichaam 

te beschermen tegen onder andere pathogene micro-organismen.

Een pathogeen is een ziekteverwekker van 
biologische oorsprong, zoals:.

 › Een bacterie, bijvoorbeeld Campylobacter, Escherichia coli, 

Salmonella, Clostridium, Helicobacter pylori,, Listeria, Bacillus 

cereus

 › Een virus, bijvoorbeeld Rotavirus, Norovirus

 › Een schimmel, bijvoorbeeld Candida, Aspergillus

 › Een parasiet, bijvoorbeeld wormpjes, lintwormen, Blastocystis, 

Giardia 

Figuur 1. Campylobacber jejuni Figuur 2. Salmonella enterica

Figuur 3. Rotavirus Figuur 4. Lintworm
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Van disbiose naar systemische inflammatie 
Bij een darminfectie ontstaan acute gastro-intestinale klachten 

zoals buikkrampen, diarree, misselijkheid, braken, koorts en 

hoofdpijn. Deze acute symptomen verdwijnen doorgaans binnen 

enkele dagen. Het microbioom is echter verstoord als gevolg van 

de infectie en de eventuele medische behandeling (bijvoorbeeld 

antibiotica). In sommige gevallen kan een infectie chronische 

klachten geven zoals vermoeidheid, pijnlijke gewrichten en 

ontstekingen van de huid.1 Hierbij is er een blijvende disbiose in 

de darm, hyperpermeabiliteit van de darmwand en inflammatie.2 

Als de disbiose en hyperpermeabiliteit blijven bestaan, kan er op 

termijn een chronische en systemische ontsteking ontstaan. Dit 

type ontsteking is gerelateerd aan diverse ziektebeelden zoals 

prikkelbare darm syndroom, inflammatoire darmziekten, coeliakie 

en voedselallergieën, auto-immuunziekten waaronder diabetes en 

artritis, atherosclerose3, depressie en zelfs dementie. (zie figuur 5) 

Orthomoleculaire ondersteuning bij 
pathogenen in de darm 
Indien er sprake is van een pathogeen infectie in de darm en 

bijkomende disbiose van het microbioom, draagt de Orthomolecu-

laire therapie bij aan:

1. Het verminderen van de pathogeen belasting

2. Ondersteunen van het immuunsysteem 

3. Het herstellen van de darmwand en het microbioom
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Figuur 5. Pathogeen belasting als oorzaak van ontstekingsreactie en hyperpermeabiliteit (leaky gut)
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1. Pathogeen belasting verminderen 
Van verschillende nutriënten, en in het bijzonder van 

fytotherapeutica waaronder kruiden en paddenstoelen, is een 

anti-pathogene en anti-inflammatoire activiteit aangetoond.4 De 

meeste informatie over de anti-pathogene werkingsmechanismen 

van fytotherapeutica zijn verkregen middels in vitro studies. 

Fytotherapeutica kunnen goede aanvulling zijn op reguliere 

behandeling, bijvoorbeeld antibiotica.5  
 

Bacteriën
Een bacteriële darminfectie ontstaat meestal door het consume-

ren van besmet voedsel met als gevolg een voedselinfectie. Acute 

symptomen zijn darmkrampen, diarree, misselijkheid, braken, 

koorts en hoofdpijn.  

Biofilm
Bij een bacteriële infectie kan het pathogeen na aanhechting 

aan de darmwand een biofilm maken (zie figuur 6). Het biofilm 

bestaat uit suikerverbindingen, eiwitten en vetten. Bacteriën die 

zich in een biofilm bevinden zijn beter resistent tegen de effecten 

van het immuunsysteem, tegen antibacteriële stoffen die door 

het commensaal microbioom worden geproduceerd en tegen de 

(medicamenteuze) behandeling.5, 6 Diverse enzymen en bioactieve 

bestanddelen uit sommige kruiden hebben activiteit tegen het 

biofilm en kunnen de groei van pathogene bacteriën remmen. 

Deze bestanddelen hebben geen invloed op het ontstaan van 

resistente bacteriën en op het commensaal microbioom.6 

 

Enzymen
Amylase, bromelaïne, papaïne en serrapeptase zijn in staat 

biofilms af te breken.7, 8 

 

Paddenstoelen 
Polysachariden uit de Chaga paddenstoel en Agaricus soorten zijn 

in staat de vermenigvuldiging van bacteriën te remmen.9, 10

Figuur 6. Vorming van een biofilm
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Kruiden
 › Carvacrol, een bestanddeel uit onder andere tijm, oregano 

en rozemarijn, verhoogt de membraan permeabiliteit van 

bacteriën waardoor protonen en kalium weglekken. Hierdoor 

kunnen essentiële celprocessen niet goed plaatsvinden en 

sterft de bacterie.11, 12

 › Tijm, oregano, kruidnagel en sinaasappel hebben de sterkst 

remmende effecten tegen bacteriën die voedselvergiftiging 

kunnen veroorzaken, waaronder Listeria, E. coli, Salmonella en 

Bacillus cereus.13, 14, 15

 › Propolis heeft op verschillende manieren anti-bacterieel 

effect, onder andere tegen E. coli. Het verhoogt de 

membraan permeabiliteit, het vermindert de ATP-productie 

en de beweeglijkheid van de bacterie en het verhoogt de 

lichaamseigen afweermechanismen.16

 › Olijfblad draagt bij aan afbraak van bacteriële biofilms van 

onder andere Listeria, E. coli en Salmonella.17, 18 Ook gember 

helpt de bacteriële biofilms af te breken.5

 › Bestanddelen uit Pau d’arco hebben antibacteriële activiteit, 

onder andere tegen Clostridium en H. pylori19, 20, waarschijnlijk 

door beïnvloeding van het elektronentransport en cellulaire 

mechanismen.21

 › Curcuma longa, chilipeper en okra remmen de aanhechting 

van H. pylori aan epitheelweefsel22 en cranberry remt de 

aanhechting van E.coli aan epitheelcellen.23

 › Knoflook heeft antibacterieel activiteit tegen onder andere 

E.coli en Salmonella.24 Deze effecten worden toegeschreven 

aan het bestanddeel allicine en andere zwavel-bevattende 

bestanddelen. Deze bestanddelen onderdrukken de synthese 

van bacterieel RNA, DNA en eiwit, en remmen bacteriële 

enzymen.25, 26

 › Zwarte komijn heeft een remmend effect op pathogene 

bacteriën, waaronder E. coli.27

 › Citroengras, oregano en laurier hebben antibacteriële 

eigenschappen.28

 › Essentiële oliën van zwarte peper, kruidnagel, geranium, 

nootmuskaat, oregano en tijm hebben antibacteriële effecten 

tegen 25 geslachten van (pathogene) bacteriën.29

Figuur 7. Tijm

Figuur 8. Pau d’arco
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Virussen 
Ook virussen kunnen oorzaak zijn van darminfecties. Het Noro-

virus en het Rotavirus zijn bekende voorbeelden. Overdracht van 

virussen die de darm kunnen infecteren vindt voornamelijk plaats 

via de handen. 

Vetzuren
De vetzuren linolzuur, gamma linoleenzuur, EPA en DHA hebben 

een mogelijk antiviraal effect via het verhogen de interferonpro-

ductie.30 

Paddenstoelen
Polysachariden uit de Chaga paddenstoel kunnen de replicatie 

van virussen helpen te verminderen door middel van een rem-

mend effect op de opname van virusdeeltjes in cellen, de activiteit 

van virale enzymen en de synthese van viraal nucleïnezuur (DNA 

en RNA).4, 31 

 

Kruiden
 › Knoflook verhindert de aanhechting van pathogene virussen 

op gastheercellen, remt diverse virale enzymen (RNA 

polymerase en reverse transcriptase) en remt de virale DNA 

synthese. Daarnaast heeft knoflook immuun-modulerende 

eigenschappen wat de lichaamseigen afweer tegen pathogene 

virussen, waaronder het Rotavirus ondersteunt.32

 › Laurier vertoont antivirale activiteit.33

Figuur 9. Intracellulaire virusreplicatie. Bestanddelen uit kruiden en paddenstoelen belemmeren de replicatie door de aanhechting en opname 

in de gastheercel te remmen, de activiteit van enzymen te remmen, en de productie van interferon te verhogen.
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Schimmels
Een schimmelinfectie in de darm kan ontstaan door het 

consumeren van een door schimmels geïnfecteerde voeding, 

door besmetting via de lucht (bijvoorbeeld bij Aspergillus), of door 

overgroei van Candida in de darm. (Candidiasis).  

 
Candida 
Candida komt in de vorm van een gist voor op de huid, slijmvliezen 

en in de darm en kan bij een verstoord milieu uitgroeien tot een 

schimmelinfectie. In deze schimmel status bevindt de Candida 

zich in een biofilm.34 Candida albicans, Candida glabrata, Candida 

krusei en Candida parapsilosis veroorzaken de meeste klachten.  

 
Vetzuren 
Caprylzuur is een verzadigd vetzuur dat o.a. voorkomt in melk 

en kokosolie. Dit vetzuur remt de uitgroei van de Candida gist tot 

schimmel.35 

 

Paddenstoelen 
Paddenstoelen van de Agaricus soorten vertonen activiteit tegen 

onder andere Aspergillus.10 

 
Kruiden

 › Allicine, een actief bestanddeel uit knoflook, vermindert de 

groei van de biofilm van Candida albicans24, 34, 36 en remt de 

vorming van schimmeldraden.36

 › Carvacrol, een bestanddeel uit onder andere tijm, oregano en 

rozemarijn, remt de kieming en groei van Candida albicans.37, 38

 › Tijm, oregano, kruidnagel en sinaasappel hebben de sterkst 

remmende effecten tegen schimmels die voedselvergiftiging 

kunnen veroorzaken, waaronder Candida albicans en Candida 

oleophila. Ook komijn, tea tree en munt remmen de Candida 

albicans gisten.13

 › Citroengras, oregano en laurier remmen de groei van Candida 

albicans.28

 › Kokos(olie), munt en salie laten gunstige effecten zien tegen 

Candida.39

 › Kaneel, tijm, oregano en komijn remmen de groei en productie 

van aflatoxine van de Aspergillus schimmel.40

 › Zwarte komijn heeft een remmend effect op schimmels, 

waaronder Candida albicans en Aspergillus.27

Parasieten
Een parasitaire darminfectie kan optreden door contact via 

besmette voeding of ontlasting. Voorbeelden van parasitaire 

darminfecties zijn ‘wormpjes’, lintwormen, Blastocystis en 

Giardia. Langdurige diarree is kenmerkend voor een parasitaire 

darminfectie. 

Kruiden
 › Zwarte komijn heeft een stimulerend effect op het 

immuunsysteem wat de groei van wormen, waaronder de 

lintworm, en Blastocystis hominis helpt te verminderen.41, 42, 43

 › Gember helpt worminfecties te verminderen.44

 › Bestanddelen uit knoflook hebben een breed spectrum 

activiteit tegen parasieten, waaronder Giardia.45

Figuur 10. Oregano

Figuur 11. Gember
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2. Immuunsysteem ondersteunen
70-75% van alle immuuncellen bevinden zich in en rond de darm. 

Bij activatie van het immuunsysteem door een pathogene infectie, 

verbruikt het immuunsysteem veel vitamines en mineralen. Deze 

nutriënten zorgen voor het functioneren van de immuuncellen en 

dragen bij aan de antioxidatieve bescherming van het lichaam en 

immuuncellen. 

 › Vitamine A, D, C, E, selenium en zink spelen een rol in 

het (mucosale) immuunsysteem en ondersteunen de 

darmintegriteit.46, 47, 48

 › Meervoudig onverzadigde vetzuren (EPA, DHA) zijn onderdeel 

van celmembranen, fungeren als energiebron, spelen een 

belangrijke rol in het immuunsysteem en verbeteren de 

darmpermeabiliteit.48, 49

 › Bèta glucaan, onder andere uit paddenstoelen, sommige 

granen (haver en gerst), algen en zeewier is betrokken bij het 

functioneren van immuuncellen en hebben een gunstig effect 

op de barrièrefunctie van de darm.47, 50 

Naast vitaminen, mineralen en vetzuren hebben ook 

fytotherapeutica een immuun-modulerend effect wat een 

beschermend effect heeft op de darmwand.

 › Paddenstoelen hebben immuun-modulerende eigenschappen 

en ondersteunen de werking van onder andere lymfocyten, 

macrofagen, T-cellen, dendritische cellen en Natural Killer 

cellen (NK cellen).51, 52

 › Gember remt NF-kB waardoor minder TNF-    wordt 

geactiveerd en de expressie van COX-2 wordt geremd. 

Dit blokkeert de aanmaak van ontstekingsbevorderende 

cytokines53 Remming van NF-kB vermindert ook de productie 

van de oxidatieve stof stikstofoxide (NO).54

 › Knoflook heeft zowel antioxidatieve als anti-inflammatoire 

effecten en moduleert hiermee de immuunreactie. Knoflook 

activeert de antioxidant enzymen glutathion peroxidase (GPx), 

catalase (CAT) en superoxide dismutase (SOD)55 en vermindert 

TNF-    en CRP en heeft hiermee een ontstekingsremmend 

effect.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12. Omzetting van het zuurstofradicaal superoxide (O2-) 

naar water (H20) en Glutathion disulfide (GSSG), onder invloed 

van de antioxidant enzymen superoxide dismutase (SOD), 

catalase (CAT) en glutathion peroxidase (GPx). Glutathion 

reductase (GR) zorgt voor de omzetting van glutathion disulfide 

naar glutathion (GSH).

 › Propolis heeft anti-inflammatoire effecten via modulatie van 

NF-kB en remming van prostaglandine E2 en stikstofoxide 

(NO).16

 › Pau d’arco heeft een anti-inflammatoir effect door het remmen 

van de productie van prostaglandine E2 en stikstofoxide (NO), 

via blokkade van de mRNA expressie van COX-2 en NO synthase 

enzymen. Daarnaast vermindert Pau d’arco macrofaag-

gestuurde ontstekingsprocessen.57

 › Eucalyptus en tijm hebben een anti-inflammatoire activiteit 

door de productie van NO-radicalen te remmen.58

Meer informatie over het ondersteunen van het immuunsysteem 

vindt u in de Detail Aid ‘Nutriënten voor een gezonde darmwand’.
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3. Darmwand herstellen
Bij een gezonde darmwand liggen de epitheelcellen aaneen-

gesloten en zijn verbonden middels Tight Junctions. Door 

deze constructie is de darmwand slechts beperkt doorlaatbaar 

(permeabel) om nutriënten en bioactieve stoffen op te nemen in 

de bloedbaan. Indien door een pathogene infectie het microbioom 

verstoord is en de darmwand beschadigd, kunnen prebiotica, 

probiotica en L-glutamine helpen bij het herstel.  

 › Prebiotica zijn fermenteerbare vezels die door het microbioom 

worden omgezet naar korte-keten vetzuren en andere 

metabolieten. Deze metabolieten dragen bij aan het behoud, 

verbetering en bescherming van de intestinale barrière.48

 › Probiotica ondersteunen het microbioom en helpen tight 

junctions te herstellen.59, 60

 › L-glutamine is de belangrijkste energiebron van zowel 

enterocyten (darmcellen)61 als lymfocyten (bepaalde typen 

immuuncellen).46 Bij een tekort aan L-glutamine door activatie 

van het immuunsysteem neemt de permeabiliteit van de darm 

toe46 en werken immuuncellen minder effectief.62

Meer informatie over herstel van de darmwand en het microbioom 

vindt u in de Detail Aid ‘Nutriënten voor een gezonde darmwand’.
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Nutriënt Interacties en contra-indicaties

Enzymen

Amylase Geen interacties bekend.

Bromelaïne Bij het gebruik van bloedverdunners en/of antibiotica is het raadzaam om te overleggen 

met de behandelend arts. Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt 

afgeraden.

Papaïne Geen interacties bekend.

Paddenstoelen

Agaricus Bij het gebruik van immuun-onderdrukkers is het raadzaam om te overleggen met 

de behandelend arts. Bij het gebruik van bloedglucoseverlagende middelen is het 

raadzaam om bloedsuikerwaarden te controleren. Gebruik tijdens de zwangerschap of de 

borstvoeding wordt afgeraden.

Chaga Bij het gebruik van bloedverdunners en/of immuun-onderdrukkers is het raadzaam om 

te overleggen met de behandelend arts. Bij het gebruik van bloedglucoseverlagende 

middelen is het raadzaam om bloedsuikerwaarden te controleren. Gebruik tijdens de 

zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Vetzuren

Caprylzuur Gebruik bij colitis, gastritis of maag- en/of darmzweren wordt afgeraden. Bij het gebruik 

van bloedverdunners en/of bloeddrukverlagers is het raadzaam om te overleggen met de 

behandelend arts. Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Omega-3 vetzuren (EPA, DHA) Bij het gebruik van hoge doseringen omega-3 vetzuren (meer dan 5 gram) in combinatie 

met bloedverdunners is het raadzaam om te overleggen met de behandelend arts.

Omega-6 vetzuren (GLA, LA) Bij het gebruik van bloedverdunners en/of antipsychotica is het raadzaam om de effecten 

van medicijnen te monitoren en/of te overleggen met de behandelend arts.

Kruiden

Citroengras Bij het gebruik van medicijnen is het raadzaam om de effecten van medicijnen 

te monitoren en/of te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de 

zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Cranberry Bij het gebruik van bloedverdunners is het raadzaam om te overleggen met de 

behandelend arts.

Curcuma longa Niet gebruiken bij galwegstoornissen. Bij het gelijktijdig gebruik van medicijnen is het 

raadzaam om te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de zwangerschap 

of de borstvoeding wordt afgeraden.

Gember Bij het gebruik van hoge doseringen gember in combinatie met bloedverdunners is het 

raadzaam om te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de zwangerschap 

of de borstvoeding wordt afgeraden.

Geranium Geen interacties bekend. Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt 

afgeraden.

Kaneel Bij het gebruik van medicijnen is het raadzaam om de effecten van medicijnen 

te monitoren en/of te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de 

zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Knoflook Bij het gebruik van medicijnen is het raadzaam om de effecten van medicijnen 

te monitoren en/of te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de 

zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Kokos Geen interacties bekend. Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt 

afgeraden.

Interactieschema 
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Nutriënt Interacties en contra-indicaties

Kruiden

Komijn Bij het gebruik van bloedverdunners en/of bloedglucoseverlagende middelen is het 

raadzaam om de effecten van medicijnen te monitoren en/of te overleggen met de 

behandelend arts. Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Kruidnagel Bij het gebruik van bloedverdunners is het raadzaam om de effecten van medicijnen 

te monitoren en/of te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de 

zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Laurier Bij het gebruik van bloedglucoseverlagende middelen is het raadzaam om de effecten 

van medicijnen te monitoren. Bij het gebruik hoge doseringen laurier in combinatie 

met narcotica (verdovingsmiddelen) en/of middelen die het centraal zenuwstelsel 

onderdrukken is het raadzaam te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de 

zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Munt Geen interacties bekend. Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt 

afgeraden.

Nootmuskaat Bij het gebruik van medicijnen is het raadzaam om de effecten van medicijnen 

te monitoren en/of te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de 

zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Olijfblad Bij het gebruik van medicijnen is het raadzaam om de effecten van medicijnen 

te monitoren en/of te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de 

zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Oregano Bij het gebruik van bloedverdunners is het raadzaam om de effecten van medicijnen 

te monitoren en/of te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de 

zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Pau d’arco Bij het gebruik van bloedverdunners is het raadzaam om de effecten van medicijnen 

te monitoren en/of te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de 

zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Propolis Geen interacties bekend. Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt 

afgeraden.

Rozemarijn Geen interacties bekend. Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt 

afgeraden.

Salie Bij gebruik van anti-epileptica is het raadzaam om te overleggen met de behandelend arts. 

Bij het gebruik van bloedglucoseverlagende middelen en/of bij middelen die het centraal 

zenuwstelsel onderdrukken is het raadzaam om de effecten van medicijnen te monitoren. 

Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Sinaasappel Sinaasappel kan de opname van diverse medicijnen beïnvloeden. Bij gebruik van medicijnen 

is het raadzaam de effecten van medicijnen te monitoren en/of te overleggen met de 

behandelend arts. Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt afgeraden.

Tea tree Geen interacties bekend. Gebruik tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt 

afgeraden.

Tijm Bij het gebruik van bloedverdunners is het raadzaam om de effecten van medicijnen te 

monitoren en/of te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de zwangerschap of 

de borstvoeding wordt afgeraden.

Zwarte komijn Bij het gebruik van medicijnen is het raadzaam om de effecten van medicijnen te monitoren 

en/of te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de zwangerschap of de 

borstvoeding wordt afgeraden.

Zwarte peper Bij het gebruik van medicijnen is het raadzaam om de effecten van medicijnen te monitoren 

en/of te overleggen met de behandelend arts. Gebruik tijdens de zwangerschap of de 

borstvoeding wordt afgeraden.

Interactieschema 
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