THERAPIE

     
CARDIOVASCULAIRE AANDOENINGEN (5)

Suppletieprogramma voor
behandeling en preventie
Door: drs. E. de Boer, arts

In de eerste drie artikelen in deze serie heb ik aandacht besteed aan de rol
van voedingstekorten bij speciﬁeke aandoeningen: atherosclerose, coronaire
hartaandoeningen, hartfalen en hartritmestoornissen [ref. 1, 2, 3]. In het vierde
artikel werden de kenmerken van een cardioprotectieve basisvoeding en de
voordelen van een mediterraan voedingspatroon besproken [ref. 4]. Dit vijfde
en laatste deel is gewijd aan uiteenlopende voedingsstoﬀen die belangrijk
zijn voor het behoud en herstel van een gezond cardiovasculair systeem.
Deze nutriënten komen in principe in aanmerking, afhankelijk van de
individuele situatie, voor suppletie in het kader van een orthomoleculair
programma ter preventie of behandeling van hart- en vaataandoeningen.
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Evenals vitamine E wordt ook vitamine C

alfa-tocoferol en alfa-TTP betreft echter niet

door het lichaam tevens voor andere functies
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Behalve door de anti-oxidant werking is

enzymatische reacties. Als zodanig is
vitamine C onder meer vereist voor de

39

De vorming van AAA’s is een multifactorieel proces dat er onder meer toe leidt dat
het herstel van beschadigde en afgebroken
elastine- en collageenstructuren tekort!892,8K? XX;. Op grond van de bestaande
kennis dienaangaande ontwikkelde Ely de
hypothese dat een inadequate inname van
<Z  0# 0# $ !
onderhoud van structurele bindweefsel1?   ! "#0 $& @?
8"# < 2  "#  $& $ <=&Q892,8K;, "# &
 << '  "#  $ 0
die zelf ascorbaat synthetiseren de dage# '< & 0Q :Y & ' 
!&1! "? 1# 0 !$! "#   0 $ ! 
Alfa-tocoferol kan de proliferatie van gladde spiercellen in de vaat-

0#892,8K;,  1# '   & $
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seproces afremmen.

ne C nodig heeft dan hetgeen in de normale
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voeding plus een gangbaar multipreparaat
aanwezig is.
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Het grootste gevaar is dat in de verzwakte
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De B-vitamine folaat heeft verder onder
meer een gunstig effect op de in het
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een lage inname van vitamine K verkal-
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cardiovasculaire verkalking is dat vasculaire
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Vermeldenswaard is verder het mineraal

Co-enzym Q10 en alfa-liponzuur

kalium, dat essentieel is voor een normale

Co-enzym Q10 is zoals bekend een krachtige

werking van het hart. Kalium kan ook hel-

anti-oxidant die tevens onmisbaar is voor de

pen de bloeddruk te verlagen en het risico
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Het belang van deze nutriënt ter voorko-

vermogen om intravasale stolselvorming

ming van hartfalen werd in deel 2 van deze

tegen te gaan. In verband met deze anti-
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cardiovasculaire gezondheid aandacht ver-

verlagende en vasodilatatie bevorderende

dienen behoort ook het aminozuur lysine.
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Omega-3 vetzuren

Vermeldenswaard is verder het vermo-
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wand, en daardoor ook de plaque-groei,
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Carnitine

remmende en de triglyceridenverlagende

Lysine fungeert verder als precursor voor de

werking van dit type meervoudig onverza-

vorming van carnitine, een stof die nodig is
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De hartbeschermende invloed van omega3 vetzuren is verder te danken aan hun

om vetzuren met een langere keten op te
nemen in de mitochondriën, zodat ze daar
kunnen worden gebruikt voor de productie
van energie. Juist voor het functioneren van
weefsels die vooral vetzuren verbranden,
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zoals de hartspier, is een adequate voor-
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Behalve door lichaamseigen productie

als component van het anti-oxidant enzym

komt carnitine ook beschikbaar vanuit de

glutathionperoxidase, maar is zelf ook een

voeding. Vooral vlees is een goede brom van

krachtige anti-oxidant. Als zodanig is deze

carnitine. Plantaardige voeding is daarente-

stof onder meer in staat de anti-oxidatieve

gen arm aan carnitine, reden waarom voor

werkzaamheid van geoxideerde vitamine
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Bioﬂavonoïden

De productie van carnitine uit lysine vereist
naast de vitamines B3 (als bouwsteen van
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NAD), B6 en C verder onder meer het essen-
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Taurine
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methionine onder meer gebruikt voor de
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vorming van cysteïne, een aminozuur dat

oxidanten met een beschermende werking

vervolgens kan worden omgezet in taurine.

voor de capillairen. Ze helpen een te sterke

Dit aminozuur, dat niet in eiwitten wordt

permeabiliteit van de haarvaten en het
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Taurine heeft onder meer cholesterolverla-

relatie met vitamine C, een nutriënt die in

gende, trombocytenaggregatie remmende,
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10& 0#892,8__;. Proanthocyanidinen
kunnen onder meer een gunstige werking
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Een stof die in dit verband ook kan worden genoemd is het onder meer in rode
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Resveratrol beschikt over anti-oxidatieve en
ontstekingsremmende eigenschappen en
kan helpen trombose en oxidatie van LDL!  $&892,8__;.

Suppletieprogramma
 <Z  1  "#
de preventie en/of behandeling van cardiovasculaire aandoeningen moeten worden
gesuppleerd is uiteraard van verschillende
2 2!#,  "!
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lichaamsbeweging, ziektegeschiedenis, medi#"<  "  "
milieufactoren en stress. Ook moet rekening
1 !< & &# %
,  & "#$" "# &
& <2*Z 1 1 $
een te hoge kaliuminname.
Met een op de conditie en andere individuele omstandigheden afgestemd orthomoleculair suppletieprogramma, in combinatie met
 '$ "$892,8_;,
kan worden gezorgd voor een toereikende
voorziening met de vele nutriënten die
$ ! !   "$  0#,
Brede toepassing van deze aanpak zou een
"# "# < $  !
terugdringen van de hart- en vaatziektene'&892,8X;.




   

     

 

gen aan hart en bloedvaten opgenomen.
U kunt het vademecum gratis downloaden
op www.soe.nl/Vademecum.
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