
Palmitoylethanolamide: objectieve 
informatie 

Palmitoylethanolamide is een natuurlijke stof. 
Het is een vetachtig verbinding die door alle 
cellen in de membraan gemaakt kan worden. 
Palmitoylethanolamide (PEA) behoort tot de 
autacoiden. Autacoiden zijn lichaamseigen 
moleculen die eigen cellen, weefsels en 
organen beschermen tegen allerlei vormen 
van beschadigingen, van zuurstof tekort, tot en 

met te veel suiker in het bloed.
Het woord autacoid  komt van ‘auto’, zelf en 
‘coid', genezen, zelf genezen dus. 
Palmitoylethanolamide vormt de basis van ons 
natuurlijke herstelvermogen. In deze zin is 
PEA een van de meest fundamentele 
supplementen die een arts of natuurtherapeut 
kan voorschrijven. Omdat het een 
lichaamseigen molecuul is, sluit het 
werkingsmechanisme ook aan bij de vele 
natuurlijke delingsmechanismen die ons 
lichaam telt, dat is op de afbeelding hierboven 
afgebeeld. 

Palmitoylethanolamide: 
veilig en effectief
PEA is sinds 50 jaar al onderzocht, en met 
name sinds deze eeuw door een groot aantal 
artsen en farmacologen. De bewijzen dat PEA 
klinische werkzaamheid heeft bij chronische 
aandoeningen zijn met name verzameld met 
speciale geformuleerde vormen van PEA. Die 
zijn te herkennen aan een kwaliteitsvignet, in 
Nederland door het PEA-opt keurmerk, en in 
Italië door het PEA-um 
merk. Alleen deze PEA 
formuleringen zijn 
namelijk volgens een 
gestandaardiseerd en 
gepatenteerd 
productieproces gemaakt, 
om optimale werking te garanderen. 

In het totaal zijn er vele tientallen grote 
klinische studies met deze PEA formuleringen 
uitgevoerd, bij uiteenlopende aandoeningen, 
van chronische pijnen tot glaucoom. Steeds 
weer blijkt dat PEA tot bijzondere effectieve 
werkingen leidt, zonder daarbij bijwerkingen 
van betekenis te hebben. 

Het belang van de juiste formulering is o.a. 
gelegen in de bijzondere verdeling van de 
deeltjes, waarbij er fijne, gemicroniseerde en 
ultrafijne deeltjes in voorkomen. Deze deeltjes 
zorgen voor de mest optimale effecten op 
gebied van respectievelijk de profylaxe, het 
perifere zenuwstelsel en het centrale 
zenuwstelsel. Gemicroniseerde en 
ultragemicroniseerde deeltjes zijn kleiner dan 
15 micron. 

Palmitoylethanolamide: 
welke vorm het beste?
Inmiddels zijn er vele verschillende 
formuleringen van PEA te krijgen, welke is nu 
het beste? Zoals aangegeven is een preparaat 
dat het keurmerk draagt van PEA-opt 
betrouwbaar. Inmiddels, sinds 2015, is er ook 



een versterkt PEA preparaat ontwikkeld, op 
basis van een patent, waar als synergie een 
aantal geselecteerde en fysiologische 
gedoseerde vitamines uit de B reeks aan 
toegevoegd zijn. Deze nieuwe PEA vorm, 
PeaPlex heeft onze voorkeur als het gaat om 

behandelen van neurologische en 
neuropathische verschijnselen, voor 
fibromyalgie en het chronisch 
vermoeidheidssyndroom, alsmede bij 
diabetes. 

De synergie is goed duidelijk gemaakt op de 
website:

 http://www.neuropathie.nu/2015/08/vitamines-
b-en-ons-immuunsysteem-en-zenuwstelsel/

Daarom draagt dit PEA preparaat als enige de 
claim ondersteunt het zenuwstelsel en het 
immuunsysteem. 

Voor de andere aandoeningen, zoals 
glaucoom bijvoorbeeld, voldoet ook PeaPure.  

Palmitoylethanolamide: 
dosis aanbevelingen
Begin met 3 maal daags 400 mg PEA of 3 
maal daags 3 capsules PeaPlex, voor of na de 
maaltijd innemen. Bij onvoldoende resultaat 
verdubbel de dosis in maand 2. Na 3 maanden 
evalueren. De meeste mensen merken 
duidelijke verbetering op na 1 tot enkele 
weken. Het eerste teken dat opgemerkt wordt 
wordt vaak verwoord als : 
‘ik voel me lekkerder in mijn vel zitten’. 

Palmitoylethanolamide: 
betrouwbare en 
wetenschappelijke 
websites
http://palmitoylethanolamide4pain.com/

http://www.neuropathie.nu/supplementen/
informatie-voor-specialisten-en-huisartsen-
palmitoylethanolamide-een-ebm-pijnstillend-
suppl.html

http://www.neuropathie.nu/front/normast-
vraag-en-antwoord.html
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