
Suppletierichtlijn  
Post-Viraal Syndroom (PVS)
Het post-viraal syndroom (PVS) omvat een uiteenlopend klachtenpatroon als gevolg van het latent actief zijn 

van een virus. Het syndroom kan bijvoorbeeld optreden na de ziekte van Pfeiffer (Epstein Barr virus) of COVID-

19. Symptomen als ernstige vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn en stemmingswisselingen kunnen maanden 

tot zelfs jaren voortduren. Er is enige gelijkenis met chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), maar CVS is een 

complexe aandoening die extreme vermoeidheid veroorzaakt zonder duidelijke reden. Hoewel sommigen CVS en 

postvirale vermoeidheid als hetzelfde beschouwen, heeft postvirale vermoeidheid een aanwijsbare onderliggende 

oorzaak (een virale infectie). Experts weten niet waarom deze virussen tot dit syndroom leiden, maar het lijkt erop 

dat in sommige gevallen de cytokineniveaus niet naar het normale niveau terugkeren, waardoor de symptomen 

aanhouden. Andere redenen voor postvirale vermoeidheid kunnen ontsteking van het zenuwweefsel zijn, of een 

ongebruikelijke reactie op een virus dat in het lichaam blijft sluimeren. Suppletie is gericht op het ondersteunen 

van de reguliere behandeling en het versterken van de virale afweer.

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijskracht

Essentiële vetzuren: LA, GLA, EPA en DHA
Antiviraal

Verhoogt interferonproductie, kan symptomen verminderen

4.000 mg LA, GLA, EPA 

en/of DHA
● ● 

Beta 1,3 glucaan
Beschermt tegen virussen

100-500 mg ● ● 

Lactoferrine
Versterkt de virale afweer

100-400 mg ● 

Probiotica: multi-strain, multi-species
Antiviraal

Minimaal 1x 109 cfu* ● 

Quercetine
Blokkeert virustoegang of virus replicatie door interactie met virale eiwitten

250-1.000 mg ● 

Geelwortel (Curcuma longa)-extract
Antiviraal

1.000-1.500 mg ●

Paddenstoelen-extract: Lentinus edodos (Shiitake), Inonotus 
obliquus (Chaga), Grifola frondosa (maitake), Ganoderma lucidum 
(Reishi)
Antiviraal

Dosering is 

afhankelijk van o.a. 

de concentratie en 

standaardisatie. Volg 

de aanwijzingen op het 

etiket.

●

*  cfu = Colony forming units / kolonievormende eenheden (kve)
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Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Chronisch Vermoeidheidssyndroom

• Ziekte van Pfeiffer

Aandachtspunten
• Een goede voedingsstatus van met name vitamine A,C,D,E, selenium, koper en zink is belangrijk. 

• Bij PVS wordt vaak een deficiëntie gezien van co-enzym Q10 en zink.

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