
Suppletierichtlijn  
Wond- en brandwondgenezing
Een slechte conditie van het immuunsysteem (bijvoorbeeld als gevolg van chronische infecties), een onvoldoende 

functionerend anti-oxidantsysteem (bijvoorbeeld als gevolg van operatieve ingrepen), het langdurig gebruik van 

onvolwaardige voeding of langdurige stress hebben een negatieve invloed op de genezing van (brand)wonden. 

Suppletie is gericht op het versnellen van de genezing van (brand)wonden.

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijskracht

L-arginine
Versnelt weefselgroei

Vermindert kans op complicaties door wonden

10-30 g ● ● 

Vitamine C, E en zink 
Versnelt wondgenezing 

Versterkt het immuunsysteem 

3.000 mg vit C,  

400 mg vit E*, 

50 mg zink*

● 

Glutamine 
Verhoogt collageensynthese

Versnelt wondgenezing

10-30 g ● 

Alfa-liponzuur
Versnelt wondgenezing

Stimuleert angiogenese

300 mg ● 

Vitamine B-complex 
Versnelt de wondgenezing

Afstemmen op 

individuele behoefte
●

Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolium)-extract 
Versnelt de groei van huidweefsel

100-200 mg ●

* Zie inleiding ‘Richtlijn voor dosering en gebruik’.

Aandachtspunten
• Een eiwitrijke voeding draagt bij aan het herstel van (brand)wonden.

• Lage zinkwaarden kunnen een snelle wondgenezing bemoeilijken.

• Mensen met brandwonden lopen een verhoogd risico op een vitamine D-tekort.

• Zorg bij brandwonden voor voldoende vochtinname.

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