Xylitol
Toedieningsweg: oraal
Symptomen: maagdarmstoornissen zoals diarree en flatulentie.
Bij zeer jonge kinderen kan xylitolgebruik ernstige gevolgen hebben. In een case report ontwikkelde
een meisje van 9 weken oud een ernstige metabole acidose met bicarbonaatdepletie en
hypokaliëmie na inname van ongeveer 100 mg/kg lichaamsgewicht xylitol elke 2 uur. [2]
Leeftijdscategorie en drempelwaarde:
- volwassenen: max. 50g/dag of 10 g ineens [1]
- kinderen: max. 25 g/dag of 5 g ineens [1]
Drempelwaarde: 10 g [3]
Tot 200 g/dag wordt getolereerd, maar kan net als gebruik van andere polyolen gepaard gaan met
een laxerend effect. [1,4] De drempelwaarde hangt af van een aantal factoren zoals individuele
sensitiviteit, grootte van inname, dagelijks dieet en gewenning aan xylitol. [4] Een enkel dosis van 2030 g of dagelijkse dosering van 0,5-1,0 g/kg lichaamsgewicht worden bij de meeste individuen
getolereerd. [4].
Mechanisme: Ongeveer 25% van de ingenomen xylitol wordt geabsorbeerd. De resterende 75%
wordt gefermenteerd door intestinale flora.
Advies volgens de literatuur
Bij mensen met diarree moet gecontroleerd worden op het gebruik van polyolen. Controleer of de
toelaatbare dosis xylitol niet overschreden wordt. (let op gelijktijdig gebruik van meerdere xylitolbevattende producten).
Handelsproducten
Xylitol is aanwezig in veel handelsproducten zoals tabletten en kauwgom.
Bewaking in de G-Standaard
De bewaking op een laxerend effect van xylitol is niet opgenomen in de G-Standaard. Een laxerend
effect is vervelend, maar niet ernstig en vooraf waarschuwen dat diarree kan optreden is niet zinvol.
Indien diarree is opgetreden, kan men nagaan of een product dat de patiënt gebruikt xylitol bevat.
Actieve signalering is daarbij niet nodig.
Bovendien wordt bij toepassing als hulpstof de drempelwaarde niet vaak overschreden.
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