
Suppletierichtlijn Hypertensie
Hypertensie wordt veroorzaakt door een verhoogde weerstand in de kleine bloedvaten. In veel gevallen is dit het 

gevolg van stress of vernauwing (arteriosclerose) van de bloedvaten. Ook aandoeningen aan de lever en hormonale 

afwijkingen kunnen hypertensie veroorzaken. Suppletie is bedoeld ter ondersteuning van de behandeling en gericht 

op het verbeteren van de gezondheid van de bloedvaten waardoor de bloeddruk daalt.

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijskracht

Omega-3 vetzuren (EPA, DHA)
Verbetert de vaatfunctie

Ontspant endotheelcellen in bloedvatwanden

Antitrombotisch, vermindert samenklontering bloedplaatjes

Ontstekingsremmend

2.000-4.000 mg ● ● ● 

Knoflook (Allium sativum)-extract
Vermindert bloedviscositeit en verbetert bloeddoorstroming

Verlaagt de bloeddruk

600-2.400 mg ● ● ●

Co-enzym Q10
Verbetert diastolische functie

Ontstekingsremmend

Verlaagt de bloeddruk

60-200 mg ● ● ●

Magnesium
Ontspant spieren in de bloedvaten

Verlaagt de bloeddruk

120-800* mg ● ● ●

Flavonoïden: uit cacao
Antioxidant, ontstekingsremmend en antitrombotisch

Verbetert beschikbaarheid stikstofmonoxide dat bijdraagt aan vaatverwijding

Verbetert de endotheelfunctie

200-2.000 mg ● ● ●

L-arginine
Verbetert endotheelfunctie en vasodilatie

Vermindert aanhechting monocyten aan vaatwand

4-24 g ● ● ●

(Oligomere) proanthocyanidinen (OPC)
Antitrombotisch, vermindert samenklontering bloedplaatjes

Ontstekingsremmend

150-2.000 mg ● ● 

* Zie inleiding ‘Richtlijn voor dosering en gebruik’.

Gerelateerde suppletierichtlijn
• Metabool syndroom

• Athero- en arteriosclerose
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Aandachtspunten
• Arginine wordt ontraden voor patiënten die herstellen van een hartinfarct.

• ACE-remmers verhogen de uitscheiding van natrium en veranderen mogelijk het zinkmetabolisme.

• Bètablokkers verlagen mogelijk de synthese van melatonine en co-enzym Q10.

• Calcium-antagonisten verminderen de absorptie en bioactiviteit, en verhogen de uitscheiding van o.a. kalium, melatonine, 

co-enzym Q10 en vitamine D.

• Vaatverwijders verminderen de absorptie en bioactiviteit, en verhogen de uitscheiding van o.a. vitamine B6, co-enzym Q10 

en magnesium.

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

interacties.
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