HART- EN VAATZIEKTEN
– een leidraad voor behandeling en diagnostiek –
(Europees Laboratorium voor Nutriënten, Bunnik, Nederland)
Het bloedvatstelsel voorziet de lichaamsweefsels van voedingsstoffen en zuurstof en voert afvalstoffen af. Het
vervult hiermee een zeer essentiële functie. Met name een (tijdelijke) blokkade van de zuurstofvoorziening van
weefsels, zoals van hart en hersenen, kan ernstige (blijvende) schade en zelfs de dood tot gevolg hebben.
Hart- en vaatziekten zijn veelal direct dan wel indirect het gevolg van atherosclerose - het in de loop van de tijd
verdikken van de bloedvatwand en vernauwen van de holte van het bloedvat, waaronder de kransslagader.
Door de vernauwing van de holte van het bloedvat zal de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen eerder
ontoereikend zijn, zoals bij (in)spanning wanneer de behoefte aan deze stoffen verhoogd is. Angina pectoris is
hiervan een voorbeeld. Ook zal het vernauwde vat gemakkelijker (acuut) afgesloten raken, zoals bij een hartinfarct.
In beschadigde, atherosclerotische bloedvaten zullen ook eerder bloedstolsels (trombi) ontstaan, wat op de
desbetreffende plek dan wel elders in het lichaam (als de prop losschiet) een risico op afsluiting geeft.
Het zorgdragen voor het handhaven van een goede conditie van de bloedvatwand is dan ook een belangrijk
aandachtspunt bij de preventie van hart- en vaatziekten. Naast erfelijke factoren, zijn voedings- en leefgewoonten in
belangrijke mate bepalend voor de conditie van het bloedvatstelsel.
Atherosclerose wordt over het algemeen pas opgemerkt in een vergevorderd stadium, wanneer het problemen gaat
geven. Via laboratoriumdiagnostiek kunnen en tekorten aan voedingsstoffen al in een vroeg stadium opgespoord
worden, wanneer er nog geen klachten zijn. Laboratoriumdiagnostiek kan daarmee een belangrijk hulpmiddel zijn
bij de preventie van hart- en vaatziekten. Daarnaast kan laboratoriumdiagnostiek helpen bij het stellen van de
diagnose en het bepalen van de meest geschikte behandeling.
Het Europees Laboratorium voor Nutriënten is
gespecialiseerd in analyses van voedingsstoffen en
metabole factoren die belangrijk zijn bij hart- en
vaatziekten en andere aandoeningen.
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VOOR HART- EN VAATZIEKTEN
Bekende risicofactor voor hart- en vaatziekten zijn
een hoog (LDL-) cholesterol (in verhouding tot HDLcholesterol)1, hoge bloeddruk 2 en roken2. Meer
recent zijn ook een hoog homocysteïne 5,6en een hoog
lipoproteïne (a)9 belangrijke risicofactor gebleken. Al
deze factoren beïnvloeden direct dan wel indirect de
kans op artherosclerose en de voortschrijding
hiervan.
De concentratie van stollingsfactoren, zoals
fibrinogeen, speelt waarschijnlijk een rol bij de kans
op het ontstaan van stolsels (trombi).3 Een verhoogd
lipoproteïne (a) kan de kans op stolsels mogelijk
eveneens doen toenemen.10
Andere factoren die een rol kunnen spelen bij de kans
op hart en vaatziekten zijn ziekten zoals diabetes16 ,
(ernstig) overgewicht 4,14 , lichamelijke inactiviteit11 ,
psychosociale factoren en C-Reactieve Proteïne
(CRP) in het bloedserum. CRP is een abnormaal
eiwit dat gezien wordt bij verschillende
ontstekingsziekten, waaronder actieve reumatoïde
arthritis).15
De meeste van de genoemde risicofactor zijn goed te
beïnvloeden via de voeding /suppletie en/of het
wijzigen van het gedrag.

HDL- EN LDL-CHOLESTEROL
Cholesterol is op zich een nuttige stof die door het
lichaam zelf (naar behoefte) wordt aangemaakt. Een
deel van het cholesterol wordt ook verkregen via de
voeding. Cholesterol is alleen aanwezig in voeding
van dierlijke oorsprong, planten bevatten geen
cholesterol.17 Cholesterol is onder andere nodig voor
de vorming van (steroïd) hormonen en vitamine D.
In het bloed wordt cholesterol vervoerd in de vorm
van lipoproteïnen (LDL en HDL). Het LDL vervoert
cholesterol naar de weefsels. Het HDL voert
(overtollig) cholesterol af naar de lever waar het
wordt afgebroken tot galzuren en wordt
uitgescheiden.
In de bloedbaan aanwezig (overtollig) LDLcholesterol kan na modificatie (bijvoorbeeld oxidatie
door sigarettenrook) worden opgeslagen in
atherosclerotische plaques. Het HDL-cholesterol
helpt dit schadelijke effect tegen te gaan.
Het is dan ook de verhouding tussen het LDL- en
HDL-cholesterol (en niet het totale cholesterol) die
als risicofactor moet worden aangemerkt.1
Daarnaast zijn de aanwezigheid van stoffen die het
LDL-cholesterol kunnen modificeren (oxideren), hun
verhouding tot stoffen die dit effect tegen kunnen
gaan (zoals anti-oxidanten,als vitamine C, E en bètacaroteen) en de conditie van de vaatwand mede
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bepalend voor het (schadelijke) effect van een hoog
LDL-cholesterol. Dit laatste omdat in een (reeds)
beschadigde vaatwand makkelijker plaques en
stolsels ontstaan. Stoffen en aandoeningen die de
vaatwand kunnen beschadigen, zoals oxidanten (o.a.
uit sigarettenrook) en hoge bloeddruk bepalen dan
ook (indirect) mede het schadelijke effect van een
hoog LDL-cholesterol.
VOEDING EN CHOLESTEROL
Het lichaam beschikt over een systeem om het
cholesterolniveau te reguleren. De lever, die een
cholesterol ‘pool’ bevat die wordt opgebouwd vanuit
de verschillende bronnen (voeding en synthese in het
lichaam), speelt hierin een centrale regulerende rol.17
Personen bij wie dit systeem niet optimaal werkt –
ongeveer een derde van de mensen volgens
McNamara 12 – kunnen profijt hebben van een
(strenge) beperking van de inname van cholesterol
met de voeding.12 Personen met een goed werkend
reguleringssysteem hebben waarschijnlijk maar
weinig (extra) profijt van een minder dan matige
cholesterol-inname.12
Sterker dan door de cholesterolinname via de
voeding, wordt het cholesterol niveau (negatief,
d.w.z. LDL verhogend en HDL verlagend) beïnvloed
door een hoge inname van verzadigde vetzuren.7,18,20
En ook een (langdurig) hoge consumptie van
geraffineerde koolhydraten (suiker – ook met het oog
op overgewicht en diabetes) heeft een ongunstige
invloed op het cholesterolniveau (d.w.z. LDL
verhogend en HDL verlagend). 19
Meervoudig onverzadigde vetten. (altijd in te nemen
met voldoende vitamine E om ze tegen oxidatie te
beschermen!)8 en vezels21 hebben daarentegen een
gunstige (LDL verlagende en HDL cholesterol
verhogende) invloed op het cholesterolniveau.
LIPOPROTEINE (A)
Lipoproteïne(a) is een stof die een sterke gelijkenis
vertoont met LDL. De stof bevat echter tevens een
glycoproteïne.
Een verhoogd niveau van lp(a) is in verband gebracht
met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.9
Het is niet geheel duidelijk hoe lp(a) dit effect
veroorzaakt. Drie mogelijkheden worden geopperd.13
1. Lp(a) vertoont een opmerkelijke gelijkenis met
plasminogeen – een stof die bloedstolsels opruimt.
Lp(a) heeft een hoge affiniteit voor fibrineoppervlakken en zou in hoge concentraties de
aanhechting van plasminogeen aan de fibrineoppervlakken kunnen blokkeren, waardoor deze stof
het stolsel niet af kan breken.10
2. Lp(a) is in plaques aangetoond en kan – net als
LDL – mogelijk na oxidatie in de plaques worden
opgeslagen.
3. Van lp(a) is en stimulerend effect gevonden op de
deling van gladde spiercellen van de bloedvatwand
die een rol speelt bij de vorming van atherosclerose
Het is nog onduidelijk welke functie lp(a) in het
lichaam vervult.Verhoogde niveaus zijn gevonden na
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operaties, een hartinfarct en bij lange afstand lopers
en gewichtheffers kort na hun prestatie. Daarom
wordt wel verondersteld dat lp(a) een rol speelt bij
het herstellen van weefselbeschadiging.22
Een verhoogd lp(a) niveau zou in dat geval een
neveneffect kunnen zijn van beschadigingen in de
bloedvatwand
.
Het lp(a) niveau is in belangrijke mate erfelijk
bepaald en moeilijk te beïnvloeden door
lichaamsbeweging of dieet.23
Vooralsnog is alleen voor van nicotinezuur (vit. B3)
afgeleide stoffen een enigszins verlagend effect
gevonden op een verhoogd lp(a).24
Zorgen voor een goede conditie van de bloedvaten
(o.a. via voldoende inname van vitamine C), zorgen
voor voldoende inname van anti-oxidanten en stoffen
die nodig zijn voor hun vorming (zoals vitamine A,
bèta-caroteen, vitamine B, C en E, de mineralen
selenium, koper, mangaan en zink en de aminozuren
methionine, cysteïne en taurine) om oxidatie van
lp(a) tegen te gaan en beperking van de inname van
schadelijke oxidanten (zoals uit sigarettenrook),
lijken een zinvolle aanvullende strategie te vormen.
HOMOCYSTEINE
Homocysteïne is een normale, maar giftige
aminozuur metaboliet. In het lichaam kan het,
afhankelijk van de behoefte via drie verschillende
wegen (verder) omgezet worden:
1. Transsulfatie naar het niet giftige cystathion dat
vervolgens omgezet kan worden in het
aminozuur cysteïne. Voor deze omzettingen is
vitamine B6 (in de vorm van pyridoxaal-5fosfaat) nodig
2. Remethylatie naar het aminozuur methionine.
Voor deze omzetting zijn foliumzuur en vitamine
B12 nodig of (voornamelijk bij omzetting in de
lever) betaïne (ook TMG genoemd).28
3. Hydrolyse. Deze omzetting vindt plaats wanneer
voldoende van de aminozuren cysteïne en
methionine aanwezig is.
Een verhoogd homocysteïne niveau is (recent) een
belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten
gebleken. 6 Een verhoogd homocysteïne komt bij
personen met atherosclerose vrij frequent voor.
Geschat wordt dat zo’n 20 tot 40% van de personen
met atheroslerose een verhoogd homocysteïne
heeft.27
Net als voor lp(a) is nog niet precies bekend hoe
homocysteïne zijn schadelijke effect veroorzaakt.
De volgende mechanismen worden gesuggereerd.
1. Een direct schadelijk effect op de bloedvatwand.
2. Een stimulerende invloed op de bloedklontering.
3. Een stimulerend effect op de deling van de
gladde spiercellen van het bloedvat.
Homcysteïne kan verhoogd zijn (in urine en bloed)
als gevolg van een genetische afwijking
(homocystinurie). Deze aandoening is in homozygote
vorm (dubbele aanleg) zeldzaam. Een milde vorm,

waarbij de persoon een enkele (heterozygote) aanleg
heeft komt algemener voor en wordt gezien bij zo’n
1 op de 70 personen.43,44
Meestal is een verhoogd serum homocysteïne echter
niet het gevolg van genetische aanleg, maar van een
(marginaal) tekort aan een of meer van de vitamines
(vit. B6, foliumzuur en vit. B12) die nodig zijn voor
de omzetting /ontgifting van deze stof.25
Onvoldoende inname van foliumzuur is
waarschijnlijk het meest frequent de boosdoener.45
Een verhoogd homocysteïne reageert meestal goed
op extra inname/suppletie met deze voedingsstoffen
en kan in het geval van foliumzuur zelfs een positief
effect hebben wanneer geen verlaagd niveau aan deze
vitamine gevonden wordt.26,27,29Ook in het geval
genetische aanleg een rol speelt, kan suppletie een
gunstig effect hebben. Zo heeft een relatief hoge
suppletie met vitamine B6 bij ongeveer de helft van
de personen bij wie genetisch bepaald de ontgiftiging
van homocysteïne via cystathion niet goed verloopt
(door een tekort aan het enzym cystathion bètasynthase) een gunstig effect. Het vitamine B6 geeft
de reactie een zodanig stimulans dat de ‘afwijking’
wordt verminderd dan wel opgeheven.30 Bij de
personen die niet op suppletie met vitamine B6
reageren, kan suppletie met betaïne helpen het
metabolisme te normaliseren.31
Verminderen van de inname van dierlijke producten
(deze bevatten 2 a 3 maal meer methionine dan
plantaardige producten en belasten daardoor de
homocysteïne ontgiftiging zwaarder) kan ook helpen
de homocysteïne ontgiftiging te ontlasten.
HOGE BLOEDDRUK
Hoge bloeddruk is een risico factor voor hart- en
vaatziekten. Door hoge bloeddruk wordt het
bloedvatstelsel extra belast. De gezondheid van de
bloedvaten (sterkte en elasticiteit) zal het extra risico
door hoge bloeddruk mede bepalen. Hoge bloeddruk
kan (uiteindelijk) leiden tot beschadiging van de
vaatwand 2. Zowel de kans op bloedingen (zoals
hersenbloeding) als op de vorming van plaques
(atherosclerose) neemt door hoge bloeddruk toe.2, 33
Naast lichamelijke oorzaken (zoals nierziekten en
hormonale stoornissen) en erfelijke aanleg, spelen
leef- en voedingsfactoren een belangrijke rol bij de
kans op hoge bloeddruk.
De bekendste en meest genoemde risicofactor voor
hoge bloeddruk zijn overgewicht, alcoholgebruik en
de zout (natrium chloride) inname.34
Zout als risico factor behoeft echter enige
nuancering. Het (negatieve) effect van een hoge
zoutinname moet mogelijk vooral aan bijkomende
voedingsfactoren toegeschreven worden.
Zo bleek in onderzoek de zoutgevoeligheid met name
samen te hangen met een (bijkomende) lage inname
van de mineralen calcium, kalium en/of magnesium.
35,37
Ook bleek de natrium/kalium verhouding een
sterkere relatie te hebben met de bloeddruk dan de
afzonderlijke inname van natrium of kalium41 en
bleek een sterker verband te bestaan tussen de
(laagte van de) calciuminname en hoge bloeddruk

dan tussen de (hoogte van de) natrium inname en
hoge bloeddruk42.
Het (positieve) effect van magnesium en calcium
moet waarschijnlijk toegeschreven worden aan hun
effect op de gladde spieren van de vaatwand en
daarmee op de wijdte van de vaatholte.
Zo is magnesium een krachtige vaatverwijder en kan
een laag magnesiumgehalte leiden tot een
verminderde productie van de vaatverwijdende stof
prostacycline en mogelijk ook van andere
vaatverwijdende stoffen. 46 In onderzoek bleek een
laag magnesium van 61 voedingstoffen de sterkste
relatie te hebben met hoge bloeddruk.47
Bij hoge bloeddruk is ook een verstoorde
vetstofwisseling gevonden, waaronder een verhoogde
beschikbaarheid van arachidonzuur. 40
Vetten zijn de voorlopers van eicosanoïden, stoffen
die belangrijke regulerende functies in het lichaam
vervullen, waaronder bij ontstekings en allergische
reacties. Terwijl uit de essentiële vetzuren alfalinoleenzuur en linolzuur ‘gunstige’ eicosanoïden
worden gevormd, stimuleert arachidonzuur vooral de
aanmaak van ‘ongunstige’ ontstekingsreacties
stimulerende eicosanoïden. Verstoringen in de
vetstofwisseling kunnen het functioneren van de
vaatwand beïnvloeden en zo bijdragen aan hoge
bloeddruk.
Het vetmetabolisme kan via de voeding gunstig
beïnvloed worden door:
• Verhoging van de inname van alfa-linoleenzuur
en/of de hieruit gevormde vetzuren EPA/DHA
(aanwezig in vis) en linolzuur en/of het hieruit
gevormde gamma-linoleenzuur (in de vorm van
borage olie of teunisbloem olie)
• Zorgen voor voldoende aanwezigheid van de
voedingsstoffen die nodig zijn voor een goede
omzetting, zoals vit B3, B6, C, magnesium en
zink.
• Behandeling/vermindering van de inname van
/blootstelling aan stoffen/factoren die de
omzetting van linolzuur in gamma-linoleenzuur
negatief beïnvloeden, zoals transvetzuren, stress,
suiker, laag insuline.
Behalve genoemde voedingsfactoren, kunnen ook
zware metalen, zoals cadmium 36en lood 32 een
negatief effect op de bloeddruk uitoefenen.
FIBRINOGEEN
Stollingsfactoren zoals fibrinogeen kunnen verhoogd
zijn als gevolg van (acute) infecties, (acute)
ontstekingsprocessen en (recente) weefselschade. 48
Zorgen voor voldoende inname van antioxydanten,
een goede vetstofwisseling (zie onder hoge
bloeddruk) en voor voldoende inname van
voedingsstoffen die nodig zijn voor een goede afweer
(zoals vitamine A, de B-vitamines, vitamine C, zink,
selenium en de essentiële vetzuren) kan helpen
infecties, ontstekingsreacties en weefselschade tegen
te gaan.
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OVERZICHT VAN LABORATORIUM TESTEN EN DE RISICO FACTOR(EN WAARBIJ HET ZINVOL
IS DEZE TESTEN TE LATEN UITVOEREN
M.B.T. CHOLESTEROL:
- HDL en LDL cholesterol
- Vitamines in bloed (met name vitamines betrokken bij de anti-oxidant afweer)
- (Spoor)elementen in bloed (met name (spoor)elementen betrokken bij de anti-oxydant afweer)
- Essentiele vetzuren in bloed
- Malondialdehyde (deze test geeft informatie over de oxidatieve belasting)
M.B.T. LIPOPROTEINE (A)
- Lipoproteïne(a)
- Vitamines in bloed (met name vit C en B3 en overige vitamines betrokken bij de anti-oxidant afweer)
- (Spoor)elementen in bloed (met name (spoor)elementen betrokken bij de anti-oxydant afweer)
- Essentiele vetzuren in bloed
- Malondialdehyde (deze test geeft informatie over de oxidatieve belasting)
M.B.T. HOMOCYSTEÏNE
- Homocysteine in bloed en urine (als onderdeel van de aminozuren in urine test)
- Aminozuren in urine
- Vitamines in bloed (met name vit B6, B12 en foliumzuur)
- Malondialdehyde (deze test geeft informatie over de oxidatieve belasting)
M.B.T. HOGE BLOEDDRUK
- (Spoor)elementen in bloed (met name calcium, magnesium, kalium, lood en cadmium)
- Essentiele vetzuren in bloed
- Malondialdehyde (deze test geeft informatie over de oxidatieve belasting)
M.B.T. FIBRINOGEEN
- Fibrinogeen
- Vitamines in bloed (met name vitamines die van belang zijn voor het immuunsysteem)
- (spoor)elementen in bloed (met name (spoor)elementen die van belang zijn voor het immuunsysteem)
- Essentiele vetzuren in bloed
- Malondialdehyde (deze test geeft informatie over de oxidatieve belasting)
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