Suppletierichtlijn Aften
Een aft (stomatitis aphthosa) is een pijnlijke, grijswitte zweer in de mond. Aften komen vooral voor op het
wangslijmvlies, het tandvlees en het gehemelte. In enkele gevallen wordt ook de tong aangetast. De precieze
oorzaken van het ontstaan van aften is nog niet bekend. Enkele factoren die een rol zouden kunnen spelen
zijn een vitaminetekort, letsel in de mond, (stoppen met) roken, angst en stress, overgevoeligheid voor
bepaalde voedingsstoffen, een infectie met Helicobacter pylori of hormonale veranderingen. Ook inflammatoire
darmaandoeningen (ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa) kunnen gepaard gaan met aften. Suppletie is met name
gericht op het ondersteunen van het immuunsysteem ter vermindering van de aften.

Nutriënten

Richtlijn voor
dagdosering

Bewijskracht

Zink

220-300 mg*

●●

1.000 mcg

●

2.000 mg

●

500 mg

●

Helpt de grootte van aften te verminderen
Helpt de frequentie van aften te verminderen

Vitamine B12
Helpt de frequentie van aften te verminderen
Helpt het aantal aften en de pijn te verminderen

Vitamine C
Helpt de frequentie van aften te verminderen
Helpt pijn te verminderen

Propolis
Helpt de frequentie van aften te verminderen
Helpt pijn te verminderen
*Zie inleiding ‘Richtlijn voor dagdosering en gebruik’

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Verzwakte immuniteit

Aandachtspunten
• Bij aften wordt vaak een deficiëntie gezien van vitamine B12, foliumzuur, ijzer en zink.
• In het geval van een H.pylori infectie kan genezen van deze infectie helpen symptomen van aften te verlichten.
• Het gebruik van een zalf met mirte (myrthus communis)-extract kan helpen aften te verkleinen en pijn te verminderen.
• Kamillethee kan helpen de pijn bij aften te verzachten.
• Bij het gebruik van medicijnen, zie tabel 1 voor mogelijke interacties.
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