
Suppletierichtlijn Trombose preventie
Bij trombose is er sprake van de vorming van een bloedstolsel (trombus) in een bloedvat. Het gevolg is dat de 

toevoer van bloed naar achterliggende weefsels minder wordt. Stolsels kunnen ook losraken (embolus) en vastlopen 

in kleinere vaten en deze afsluiten (embolie). Verschillende oorzaken kunnen een rol spelen bij het ontstaan van 

trombose, zoals erfelijke aandoening, hartritmestoornissen, immobiliteit of het gebruik van medicijnen. Bovendien 

is er een relatie gevonden tussen het ontstaan van trombose en een hoog homocysteïnegehalte. Trombose kan in 

elk bloedvat voorkomen. Trombose in een slagader (arteriële trombose) hangt meestal samen met atherosclerose, 

met als bekendste gevolg een hart- en/of herseninfarct. Trombose kan ook in een ader voorkomen. Een voorbeeld 

hiervan is een diep-veneuze trombose, waarbij trombusvorming optreedt in de grote aders van de romp en 

ledematen (met name de benen). Suppletie is met name gericht op de preventie van trombose.

Nutriënten Richtlijn voor 
dagdosering

Bewijskracht

Magnesium 
Vermindert samenklontering van bloedplaatjes

500-700 mg ● ●

Vitamine E 
Vermindert samenklontering van bloedplaatjes

Vermindert activiteit van vitamine K (bloedstolling)

300-400 mg  

(450-600 IE)*
● ●

Omega-3 vetzuren (EPA, DHA)
Vermindert de samenklontering van bloedplaatjes

Vermindert het risico op atherosclerose

1.000 mg ● ●

Vitamine B12, foliumzuur en B6 
Helpen het homocysteïnegehalte te verlagen 

100 mcg B12

200-800 mcg 

foliumzuur

2-25 mg B6

● ●

Bromelaïne 
Vermindert samenklontering van bloedplaatjes en de vorming van een trombus

600-1.200 mg ● 

Resveratrol 
Vermindert samenklontering van bloedplaatjes

120-180 mg ● 

L-arginine 
Bevordert de doorstroming door vaatverwijdende werking

Beschermt tegen schade door vrije radicalen

1.000 mg

gedurende 15 dagen
● 

* Zie inleiding ‘Richtlijn voor dosering en gebruik’.
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Gerelateerde suppletierichtlijnen
• Athero- en arteriosclerose

Aandachtspunten
• Vitamine D tekort verhoogt het risico op trombose. Bij tekorten aanvullen. 

• Het gebruik van coumarine-derivaten (bijv. fenprocoumon, acenocoumarol) kunnen leiden tot depletie van vitamine K. 

Adviseer vitamine K uitsluitend onder supervisie van een arts.

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

interacties.
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