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Therapeutisch gebruik van EPA en DHA (Omega-3) 
voor de gezondheid van het hart
•   EPA en DHA helpen normale bloeddruk1, normale triglyceridenspiegel2 en goede 

werking van het hart3 behouden
 
Bij een dagelijkse inname van (1) 3 g EPA+DHA, (2) 2 g EPA+DHA,  
(3) minstens 250 mg EPA+DHA

Typische indicaties voor EPA+DHA:
•   Secundaire preventie hartinfarct
•   Ventriculaire aritmie veroorzaakt door zuurstoftekort
•   Chronisch hartfalen
•   Hypertriglyceridemie
•   Hypertensie

Combinatie met geneesmiddelen
Omega-3 mag gecombineerd worden met een cardio-aspirine, ẞ-blokkers, ACE-
inhibitoren, fibraten, sartanen, diuretica en/of statines.

Bijwerkingen en maatregelen
De Europese autoriteit voor de voedselveiligheid (“European Food Safety Authority”, 
EFSA) beschouwt langdurig gebruik van 5 g EPA+DHA/dag als veilig voor volwassenen, 
zonder risico op spontane bloedingen of bloedingscomplicaties (ook niet bij 
gelijktijdig gebruik van laaggedoseerd acetylsalicylzuur of anticoagulantia).1

Omega-3 vetzuren hebben geen klinisch relevante impact op de LDL-
cholesterolspiegel. Bij een dagdosis van 2-6 g EPA+DHA kan de LDL-cholesterol met 
3% stijgen. Deze milde toename veroorzaakt geen verhoging van het risico op hart- en 
vaatziekten.1

Omega-3 vetzuren hebben geen klinische relevante impact op de controle over 
de bloedsuikerspiegel (geen wijziging in HbA1c, mogelijks een milde verhoging in 
nuchtere glucose van 2-6 mg/dl).2-4

Wetenschappelijke informatie
De positieve invloed van EPA en DHA op de cardiovasculaire gezondheid varieert van 
een modulatie van de endotheelfunctie (via prostaglandine homeostase, relaxatie 
bloedvatwand, minder atherogene LDL-partikels, betere stabiliteit van plaques) tot 
een anti-aritmisch effect (verschuiving in de voltagepotentiaal van de hartspiercel, 
minder ventrikelfibrillatie door zuurstoftekort, verhoogde hartritmevariabiliteit, beter 
adaptatievermogen van de hartspier).5-7

Naar advies uit 2017 van de American Heart Association gebruiken patiënten na een 
hartinfarct en bij chronisch hartfalen met een verminderde ejectiefractie best 
minstens 1 g EPA+DHA per dag.8

Deze wetenschappelijke informatie is bedoeld voor de gezondheidsprofessional.
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De hartpatiënten (n = 11323) die in aanmerking kwamen voor de Italiaanse GISSI 
Prevenzione studie hadden tot maximum 3 maanden voordien een hartinfarct 
opgelopen. Gedurende 3.5 jaar gebruikten zij elke dag 1 g EPA+DHA (EPA/DHA 
ratio = 1.2/1) bovenop hun gangbare medicatie (bloedverdunner, bloeddrukverlager, 
cholesterolverlager). Dankzij de omega-3-suppletie was hun risico op een plots 
overlijden met 45% gedaald.9-12  Volgens een meta-analyse van 14 gecontroleerde 
studies bij ruim 70 000 personen was het risico om te sterven aan een hartinfarct, 
hartritmestoornis of harthalen 8% lager bij gebruik van een omega-3-supplement 
in vergelijking met placebo. Men stelde vast dat dit risico nog sterker daalde 
tot 13 à 30% bij gebruik van een hogere dosis omega-3 (tot 5 g/dag) en bij 
hoogrisicopatiënten (triglyceriden ≥ 150 mg/dl, LDL-cholesterol ≥ 130 mg/dl).13

Het is ook de visie van wetenschappers en GOED (‘Global Organization for EPA and 
DHA Omega- 3s’) dat hogere doses - in de grootteorde van 3 g EPA+DHA/dag - nodig 
zullen zijn om het risico op een fatale hartziekte bij meer patiënten (25%) te laten 
dalen. Deze optie van 3 g/d werd berekend als minimale dosis om de gemiddelde 
Omega-3 Index van 4% te verhogen naar een hartvriendelijke Omega-3 Index ≥ 8%.14 
Omega-3 Index is de weergave van het EPA+DHA-gehalte in de rode bloedcellen, en is 
een onafhankelijke risicofactor voor sterfte aan coronaire hartziekten.

Bij patiënten met hyperlipidemie (n = 16511) en een gemiddelde triglyceridenspiegel 
van 216 mg/dl liet een gemiddelde suppletie met 3.25 g EPA+DHA per dag de 
triglyceridenspiegel met 40 mg/dl dalen.15 Een ernstig verhoogde triglyceridenspiegel 
(> 500 mg/dl) kan met 3-4 g EPA+DHA/dag tot 45% verlaagd worden.16  De Europese 
Cardiologische Vereniging adviseert het gebruik van omega-3 vetzuren bij patiënten 
met verhoogde triglyceriden (>200 mg/dl) als alternatief wanneer fibraten 
gecontraïndiceerd zijn.17

Bij patiënten met hypertensie kon suppletie vanaf 3.3 g EPA+DHA per dag (n = 1356) 
de systolische en diastolische bloeddruk met respectievelijk 2.9 en 1.6 mm Hg laten 
dalen.18 Bij onbehandelde hypertensiepatiënten was het effect van een EPA+DHA-
suppletie het hoogst: daling van 4.51 mm Hg en 3.05 mm Hg in respectievelijk 
systolische en diastolische bloeddruk.19
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