
Suppletierichtlijn Gastritis
Gastritis is een ontsteking van het maagslijmvlies die in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door een bacteriële 

infectie met Helicobacter pylori. Symptomen zijn onder andere pijn (hoog, centraal in de buik), misselijkheid, braken, 

een vol gevoel, bloedverlies en indigestie. Als gevolg van een chronische gastritis ontstaan tekorten aan vitamine 

B12, foliumzuur en ijzer. Bovendien is er een verhoogd risico op het ontstaan van  maagkanker. Suppletie is met 

name gericht op het bestrijden van Helicobacter pylori en verlichten van symptomen.

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijskracht

Probiotica: met name Lactobacillen en Bifidobacteriën
Remt de groei van H. pylori door productie van bacteriociden en door 

aanhechting op maagslijmvlies te remmen

Minimaal 4 x 108 cfu* ● ● ● 

Lactoferrine
Bestrijdt Helicobacter pylori

200 mg ● ● ● 

Vitamine C
Beschermt het maagslijmvlies

Bestrijdt Helicobacter pylori

500-5.000 mg ● 

Zoethout (Glycyrrhiza glabra)-extract
Vermindert symptomen

2 x daags 75 mg ● 

Broccolikiemen (Brassica oleracea)
Sulforofaan uit broccolikiemen bestrijdt Helicobacter pylori

70 g ● 

Astaxanthine
Remt de groei van Helicobacter pylori

Vermindert ontsteking van de maag

40 mg ● 

* cfu = Colony forming units / kolonievormende eenheden

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Brandend maagzuur

• Indigestie

• Ziekte van Crohn

Aandachtspunten
• Bij gastritis wordt vaak en vitamine B12 deficiëntie gezien.

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