
Suppletierichtlijn Cardiomyopathie
Cardiomyopathie is een algemene term voor verschillende aandoeningen van de hartspier. Het gevolg van 

cardiomyopathie kan hartfalen zijn. Het wordt aangeraden om suppletie in overleg met de behandelend cardioloog 

toe te passen. Suppletie is gericht op het ondersteunen van de behandeling en het verlichten van symptomen.

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijkracht

Omega-3 vetzuren (EPA, DHA)
Vermindert de risico’s op complicaties

800-1.000 mg ● ● ●

Vitamine B3 (niacine)
Verlaagt risico op vernauwing van hartvaten en cardiovasculaire aandoeningen

3.000-4.000 mg* ● ● ●

Co-enzym Q10, bij voorkeur i.c.m. acetyl-l-carnitine en taurine
Kan het functioneren van het hart verbeteren

30-600 mg ● ● ●

Acetyl-l-carnitine
Vermindert symptomen van angina pectoris

1.500-2.000 mg ● ●

Policosanol / octacosanol
Verbetert symptomen coronaire hartziekten 

Vermindert progressie cardiovasculaire ziekten

5-40 mg ● 

Selenium
Werkt als antioxidant en remt cardiologische schade

55-300 mcg ● 

* Zie inleiding ‚Richtlijn voor dosering en gebruik‘

Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Athero- en arteriosclerose

• Hartkloppingen

Aandachtspunten
• Sommige mensen met cardiomyopathie hebben een tekort aan L-carnitine.

• Taurine- en selenium-deficiënties zijn gerelateerd aan cardiomyopathie.

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