Suppletierichtlijn Oedeem
Bij oedeem is er ophoping van extracellulair vocht in weefsels. Hierdoor ontstaat een zwelling zonder toename
van cellen. Oedeem is waar te nemen doordat de voeten, benen, handen en/of armen opgezwollen raken.
Kenmerkend voor oedeem is dat het vocht weg te duwen is waarna er een putje in de huid overblijft dat zich
langzaam weer opvult met vocht. Oedeem kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken
zijn vaatproblemen, ontstekingsprocessen (bijvoorbeeld na een operatie of botbreuk), het gebruik van bepaalde
medicijnen, de anticonceptiepil, trombose, zwangerschap of allergieën. Suppletie is gericht op het verminderen
van de zwelling.
Nutriënten

Richtlijn voor
dagdosering

Bewijskracht

Paardekastanje (Aesculus Hippocastanaceae)-extract

150-300 mg (50-

Helpt oedeem ten gevolge van vaatproblemen te verminderen

100 mg aescine)

●●●

(Oligomere) proanthocyanidinen (OPC)

100-300 mg

●●

500-1.000 mg

●●

240-1.000 mg

●

Helpt oedeem ten gevolge van vaatproblemen, lange vluchten en langdurig zitten te
verminderen

Rutine
Helpt oedeem ten gevolge van vaatproblemen en als gevolg van lange vluchten te
verminderen

Bromelaine
Heeft anti-inflammatoire eigenschappen
Helpt zwelling na een chirurgische ingreep te verminderen

Aandachtspunten
• Beweging kan helpen oedeem veroorzaakt door langdurig zitten te verminderen.
• Bij het gebruik van medicijnen, zie tabel 1 voor mogelijke interacties.
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