
Suppletierichtlijn Hooikoorts
Hooikoorts (allergische rhinitis) is een allergische reactie die ontstaat door overgevoeligheid voor stuifmeel van grassen, 

bomen en planten. Hooikoorts is een seizoensgebonden aandoening en is niet besmettelijk. De allergische reactie 

gaat gepaard met snotteren, niezen, tranende ogen en hoofdpijn. De symptomen worden veroorzaakt doordat het 

immuunsysteem overactief reageert; er wordt via het neus- en/of oogslijmvlies histamine afgescheiden ter bestrijding 

van allergenen. Ieder mens maakt antistoffen aan tegen stuifmeel, maar het is niet bekend waarom sommige mensen 

hooikoorts ontwikkelen en anderen niet. Wel is bekend dat bij mensen met hooikoorts de antioxidantstatus verlaagd 

is. Suppletie is gericht op het versterken van het immuunsysteem (gastro-intestinaal en van de overige slijmvliezen).

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijskracht

Ovomucoiden (kwartelei-extract)
Kan symptomen van hooikoorts 15 min na inname helpen verminderen

0,4 mg per  

inname-moment
● ● 

Zwarte komijn (Nigella sativa)-olie
Kan symptomen van hooikoorts helpen verminderen

0,5 ml per dag ● ● 

Groot Hoefblad (Petasites hybridus)-extract
Kan symptomen van hooikoorts helpen verminderen 

2 x daags 50 mg ● ● 

Spirulina platensis
Kan symptomen van hooikoorts helpen verminderen door verhoging IgA 

(immuniteit van de slijmvliezen)

2.000 mg ● ● 

Kurkuma (Curcuma longa)
Vermindert vrijmaking van histamine en kan symptomen van hooikoorts 

verminderen

2x 500 mg ● 

Probiotica: multi-strain, multi-species
Ondersteunen de darm barrière, verlagen IgE, balanceren het immuunsysteem

5 x 109 cfu* ● 

* cfu= colony forming units/kolonie vormende eenheden

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.

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