
Richtlijn Voeding en Mondgezondheid bij Aften en herpes

Aften
Aften zijn ulceraties in de mond die pijnlijk zijn. Het zijn recidiverende zweertjes van het slijmvlies veelal
veroorzaakt door een schimmelinfectie. Zowel stress, roken als beschadiging van het slijmvlies kan het
ontstaan van een afte negatief beïnvloeden. Tevens is er een aantal voedingsdeficiënties die
geassocieerd worden met het ontstaan en terugkeren van aften. Bij aften moet je altijd denken dat
het een uiting kan zijn van een glutenintolerantie. Je kunt dit laten testen of je kunt een paar weken
lang glutenvrij eten om te kijken hoe je reageert op de vorming van nieuwe aften.

Herpes labialis
Het herpes simplex virus (HSV) is de veroorzaker van herpes labialis (HSV1), ook wel bekend als de
koortslip. Het herpes virus uit zich in blaarvorming bij de lip en neus. Een infectie van het HSV1 virus
treedt meestal op in de kindertijd. Stress, roken en een hoog argininegehalte in voeding verergeren
de ernst en frequentie van dit virus.

Voedingsadvies bij aften en herpes labialis*
● Beperk de inname van arginine-rijke voeding of kies voor een L-lysine supplement;
● Eet voeding rijk aan foliumzuur, ijzer, vitamine B12 en Lysine;
● Spoel met een salie/tijm combinatie gedurende een week;
● Eet dagelijks een handje bosbessen;
● Beperk het gebruik van cafeïne en theïne;
● Drink twee keer per week een glas melkkefir;
● Eet voldoende eiwitten en vetten;
● Vermijd het gebruik van geraffineerde koolhydraten.

* Zie naast de algemene richtlijn Voeding en Mondgezondheid ook de bijlage voor nadere toelichting

Richtlijn suppletie bij aften en herpes labialis
● Gebruik drie keer daags blue®m teeth & bone formula voor een hogere calcium, magnesium,

ijzer en vitamine B12 waarde;
● Adviseer het gebruik van vitamine C in supplementvorm. Kies altijd voor een combinatie

ascorbinezuur met bioflavonoïden of een liposomale vorm;
● Indien ernstig vitamine B12 tekort > kies voor een zuigtablet inclusief folaat (foliumzuur)**
● Adviseer het gebruik van L-lysine indien sprake is van het herpes simplex virus

** Indien patiënten herhaaldelijk last hebben van aften, stuur ze door naar de huisarts en laat een
bloedonderzoek doen. Test op: B12, foliumzuur en ijzergehalte. In veel gevallen wordt een laag gehalte van
bovengenoemde geconstateerd.

Note: probeer nooit ‘zomaar’ supplementen en doseringen te adviseren, als je niet helemaal zeker bent over
werking en dosering. De supplementen hierboven beschreven kunnen ingezet worden op indicatie van onze
orthomoleculair voedingsdeskundige en bio-energetische tandarts.

Een gezond voedingspatroon is de basis voor een optimale (mond)gezondheid. Supplementen zijn een
ondersteuning maar geen vervanging van een evenwichtig voedingspatroon.

Aanvullend advies
● blue®m oral gel helpt aften sterk te reduceren in ernst en pijn. In sommige gevallen werkt de

oral gel ook tegen de koortslip;
● Bij veel mensen verminderen de aften ook bij het dagelijks 2 x poetsen met blue®m tandpasta.

Bijlage
● Toelichting



Bijlage: toelichting
blue®m teeth & bone formula
blue®m teeth & bone formula bevat een unieke samenstelling van hoogwaardige ingrediënten, zoals biologisch
actief magnesium, koper, mangaan, zink, borium, vitamine C, vitamine B6, B12 en foliumzuur. Daarnaast bevat
het ook hoge doseringen calcium, vitamine D3 en vitamine K2. Calcium zorgt er uiteraard voor dat we sterke
botten en tanden behouden. Indien je kiest om de patiënt calcium te laten suppleren, kies dan altijd voor een
combinatie met magnesium en vitamine D3. calcium en magnesium hebben een zogenaamde synergetische
werking (de een kan niet zonder de ander). Vitamine D3 is nodig om het mineraal calcium goed op te kunnen
nemen.

Vitamine C
Bij een langdurig ernstig tekort aan vitamine C kan scheurbuik ontstaan. Een van de kenmerken hiervan is
gingivitis. Tevens is er een relatie aangetoond tussen diepere pockets en meer aanhechtingsverlies bij verlaagde
vitamine C-waarden. De ernst en toename van parodontitis wordt ook geassocieerd met verlaagde vitamine C
waarden. De orthomoleculaire richtlijnen geven een basisdosering aan van 2000 mg per dag. Adviseer altijd een
combinatie van vitamine C en bioflavonoiden (zoals het in de natuur voorkomt). Merken als Bonusan, NOW en
Vitakruid bieden vaak een juiste dosering en combinatie aan. Vitamine C kan levenslang gebruikt worden en ten
tijde van griep/verkoudheid tijdelijk verhoogt worden.

Vitamine B12
Vitamine B12 mag veel gezondheidsbevorderende eigenschappen aan zijn naam toekennen. Een daarvan is het
reduceren van aften en de frequentie hiervan. Indien er sprake is van veelvuldige en ernstige aftenvorming is het
advies om vitamine B12 in supplementvorm te adviseren. Kies altijd voor een zuigtablet waarbij zowel vitamine
B12 als folaat (foliumzuur) aanwezig zijn. Het merk Vitakruid biedt een volwaardig B12 supplement aan. Zet dit in
als kuur voor tenminste 1 tot maximaal 3 maanden.

L-lysine
Zoals aangegeven heeft lysine gunstige eigenschappen wanneer het gaat om het terugdringen van het herpes
simplex virus. Indien patienten een geregelde opvlamming ervaren van het HSV virus is het advies om lysine in
supplementvorm te gebruiken. Zowel preventief als tijdens een uitbraak. Het merk Bonusan heeft een volwaardig
L-lysine supplement beschikbaar. Adviseer 500 mg per dag ter preventie. Indien er sprake is van een
opvlamming/uitbraak is het advies om tijdelijk 1500 mg te gebruiken.

Toelichting voeding

Arginine en L-Lysine
Met name het herpes simplex virus is gevoelig voor arginine-rijke voedingsmiddelen. Arginine is een
semi-essentieel aminozuur. Dit maken we deels zelf aan en halen het deels uit voeding. Lastig is dat het aminozuur
arginine in grotere hoeveelheden voorkomt in gezonde voedingsmiddelen zoals noten, zaden en peulvruchten.
Het aminozuur lysine vind je veelal terug in vlees en zuivel > dit heeft niet de voorkeur om veelvuldig te gebruiken.
Lysine is een essentieel aminozuur en halen we dus enkel uit voeding. Lysine heeft een antagonistische werking en
de potentie om de reproductie van het herpes simplex-virus te remmen. Om het gezonde voedingspatroon te
kunnen handhaven is het advies om de patiënt lysine in supplementvorm te laten nemen.

Foliumzuur, ijzer en B12
Patiënten die frequent last hebben van aften hebben veelal een ijzer, foliumzuur en vitamine B12 tekort.
Ongeveer 20% van de patiënten met aften is deficient in de drie genoemde vitaminen. Je kunt voor de zekerheid
een bloedonderzoek laten doen door de huisarts echter geeft dit niet altijd de juiste uitslagen. Patiënten die
aften-gevoelig zijn doen er goed om de genoemde vitaminen in zowel voeding als supplementvorm te nemen.
Denk bij voeding aan: groene groenten, vette vis, kip, lever, eieren, peulvruchten, paddenstoelen, bessen en
koudgeperste oliën.

Tijm en salie
Beide kruiden hebben een geneeskrachtige werking bij ontsteking van het tandvlees en de slijmvliezen in de
mond. Zowel tijm als salie worden al eeuwenlang gebruikt om deze aandoeningen te verminderen en/of te
verhelpen. De patiënt kan de kruiden drinken als zijnde kruidenthee of kan ervoor kiezen om met deze mix te
spoelen. Voor een mondspoeling is 5 gram tijm en 2,5 gram salie nodig in combinatie met 100 ml kokend water.
Zet dit in als kuur, maar beslist niet langer dan een week vanwege de aanwezigheid van thujon en kamfer in salie.
Deze bestanddelen zijn in potentie giftig bij langdurig gebruik. Niet adviseren aan kinderen <12 jaar en zwangere
vrouwen die borstvoeding geven.



Bosbessen
Bij aften kan het eten van bosbessen helpen vanwege de aanwezige anthocyanen en looistoffen. Adviseer om
dagelijks 20-60 gram bosbessen te nuttigen.

Cafeïne en theïne
Zowel cafeïne als theïne hebben een nadelige invloed op het herpes simplex virus. De ernst en frequentie kan
toenemen wanneer deze dranken dagelijks genuttigd worden. Dit heeft met name te maken met de ontstane
verzuring en vochtonttrekking. Adviseer om maximaal 1 kop koffie of zwarte thee per dag te nuttigen > bij
voorkeur geen gebruik van cafeïnehoudende dranken.

Melkkefir
Mensen met regelmatig terugkerende aften hebben veelal een instabiele darmflora. Hierdoor worden nutriënten
minder goed opgenomen waardoor er sneller een tekort kan ontstaan. Probiotica helpt de darmflora te
herstellen. Adviseer een natuurlijk probioticum in de vorm van melkkefir. Laat de patiënt de kefir zelf maken of bij
een erkende natuurwinkel kopen.

Eiwitten en vetten
Indien er een koolhydraatrijk voedingspatroon wordt gehandhaafd zien we het herpes simplex virus sneller
opkomen in zowel frequentie als ernst. Eiwitten en vetten hebben deze nadelige eigenschap niet. Adviseer om
meer eiwitten en vetten in het voedingspatroon op te nemen zoals: noten, zaden, peulvruchten, vette vis, eieren
en koudgeperste oliën.

Geraffineerde koolhydraten
Het innemen van suikers (geraffineerde koolhydraten) zorgen voor zogenaamde “voedselstress”. Het lichaam
moet hard werken om deze suikers om te zetten in glucose en om het geactiveerde hormoon insuline in
bedwang te houden zodat de ontstekingsactiviteit niet te groot wordt. Dit kost het lichaam behoorlijk wat
nutriënten. Nutriënten die de patiënt hard nodig heeft om zowel vorming van aften, als het herpes simplex virus
onder controle te houden. Geef daarom het advies om geraffineerde koolhydraten te vermijden.
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