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Hoewel de medische wetenschap open 

begint te staan voor het belang van 

gezonde voeding, blijft het imago van 

voedingssupplementen in medische kringen 

overwegend negatief. Volgens een groeiende 

stapel reviews over supplementen en medicijnen 

kan het gebruik van supplementen de werking 

van medicijnen ondergraven of hun bijwer-

kingen juist versterken. Via publicaties in popu-

laire media bereikt dat beeld een breder publiek. 

Op de website van het  Amerikaanse Consumer 

Reports, www.consumerreports.org, staat bij-

voorbeeld een alarmerend overzicht van de 

interacties tussen negen populaire supple-

menten en medicijnen. Medicijngebruikers die 

ook zilverkaars, echinacea, knoflook, ginkgo, gin-

seng, groene thee, mariadistel, zaagtandpalm of 

Sint-Janskruid slikken riskeren volgens het over-

zicht misschien hun gezondheid.1

Groene thee gevaarlijk?
Het meest onschuldige supplement op de lijst 

van Consumer Reports is misschien wel groene 

thee. Supplementen met groene thee extracten 

zouden om te beginnen de bijwerkingen van 

het bloeddrukverlagende medicijn methyldopa 

kunnen verergeren. 

Dat ligt voor de hand. Extracten van groene 

thee bevatten flavonoïden die in het lichaam 

het enzym dopacarboxylase (DOPAC) remmen. 

Methyldopa doet dat ook, en dankt daaraan zijn 

werking. Hoe minder adrenaline in de bloed-

vaten circuleert, des te lager is de bloeddruk. 

Gebruikt iemand tegelijkertijd methyldopa en 

groene thee, dan zou die combinatie extra veel 

bijwerkingen kunnen veroorzaken. In theorie. We 

hebben geen medische gevalsstudies kunnen 

vinden waarin dat ook daadwerkelijk is gebeurd. 

Groene thee supplementen zouden ook bijwer-

kingen van paracetamol, zoals sufheid, kunnen 

verergeren. Ook die interactie heeft te maken 

met effecten op enzymen. Het enzym UDP-

glucuronosyltransferase (UGT) plakt glucose-

moleculen aan stoffen die niet in het lichaam 

thuishoren, zodat hun activiteit vermindert en 

het lichaam ze makkelijker kan uitscheiden. Via 

dat enzym raken we de sufmakende afbraak-

producten van paracetamol kwijt. In reageer-

buizen remmen de flavonoïden in groene thee 

UGT en dus zouden paracetamolgebruikers 

door groene thee supplementen bijwerkingen 

kunnen ondervinden waarvan ze anders geen 

last zouden hebben.2 Ook in dit geval zijn er 

geen studies die aantonen dat dit ook daadwer-

kelijk het geval is. 

Interacties
Overzichtsstudies overdrijven wisselwerking tussen  
supplementen en medicijnen

De stapel literatuur over interacties tussen voedingssupplementen en medicijnen 

groeit angstaanjagend snel. Maar wie de moeite neemt om die studies te 

lezen merkt dat ze vooral speculatief van aard zijn. De ruis leidt af van de 

interacties waarvan vaststaat dat ze gevaarlijk kunnen zijn. Artsen zien 

voedingssupplementen vooral als een potentieel gevaar, en de medische literatuur 

weerspiegelt die houding.
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doordat het vitamine K uitschakelt, en een dieet 

met extra vitamine K zou de werking van het 

medicijn kunnen ondergraven. Waarschijnlijk is 

die theorie niet juist. Volgens analyses zit er wel 

vitamine K in theebladeren, maar niet in thee. De 

ware toedracht is dus onduidelijk. 

Theorie
Wat voor groene thee geldt, geldt voor de 

meeste verontrustende berichten over de inter-

actie tussen supplementen. In medische tijd-

schriften verschijnt de ene na de andere over-

zichtsstudie die artsen waarschuwt voor de 

gevaren van supplementen. De samenstellers 

van die studies baseren zich echter overwegend 

op reageerbuisstudies. Daaruit blijkt dat supple-

menten enzymsystemen kunnen beïnvloeden, 

waardoor in theorie de werking van medicijnen 

kan verminderen of juist kan versterken. Of dat 

ook echt gebeurt, is nog maar de vraag. Er is een 

wereld van verschil tussen een reageerbuis en 

een levend organisme. 

Warfarine
Hieronder volgt een uiteenzetting over wat nu 

echt bekend is over de wisselwerking tussen een 

medicijn en supplementen. Om overzichtelijk te 

blijven beperk ik me tot warfarine, en kijk niet 

naar recente studies waarin wetenschappers 

expliciet op zoek gaan naar wisselwerkingen 

tussen warfarine en supplementen. 

Een dergelijke studie verscheen in december 

2010. Turkse artsen analyseerden 114 gevallen 

waarin bloedingen waren opgetreden bij warfa-

rine-gebruikers.5

Uit hun onderzoek bleek dat in veel gevallen de 

patiënten ook andere medicijnen gebruikten, 

zoals antibiotica, pijnstillers en aspirine. In 

slechts één geval slikte een patiënt een kruiden-

mengsel. Daarin was ook knoflook verwerkt, vol-

gens reviews een riskant supplement voor war-

farine-gebruikers. 

Sleutelenzym
Bij de afbraak van grofweg de helft van alle 

medicijnen die artsen voorschrijven speelt 

nog  een enzym een sleutelrol: CYP3A4 is één 

van de belangrijkste ontgiftende enzymen in 

ons lichaam. Het oxideert lichaamsvreemde 

en lichaamseigen stoffen, en dus ook antipsy-

chotica, slaapmiddelen, statines en medicijnen 

tegen bipolaire stoornissen, hartritmestoor-

nissen en kanker.

In reageerbuizen remmen extracten van groene 

thee CYP3A4, en dus hebben onderzoekers wel 

eens gewaarschuwd voor een verhoogde kans op 

bijwerkingen van kankermedicijnen bij gebrui-

kers van groene thee.3 Het wordt eentonig, maar 

er zijn geen gevallen bekend waarin groene 

theesupplementen gebruikers van de hierboven 

genoemde medicijnen in problemen hebben 

gebracht. 

De enige melding in de literatuur van een moge-

lijke interactie tussen groene thee en medicijnen 

betreft een gebruiker van het antistollings-

middel warfarine.4 Ook warfarine wordt afge-

broken door CYP3A4, en dus zou je verwachten 

dat het artikel rept over ernstiger bijwerkingen. 

Dat is niet het geval. Bij de patiënt, een man van 

44 jaar met hartklachten, verminderde de wer-

king van zijn warfarine doordat hij veel groene 

thee dronk. Hij gebruikte geen supplementen. 

Een theorie is dat de man via groene thee 

veel vitamine K binnenkreeg. Warfarine werkt 

Alarmerende overzichtsartikelen 

stellen kruidenextracten en 

supplementen in een verkeerd daglicht
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Als we ons nog even beperken tot warfarine, dan 

is de interactie met glucosamine en chondroï-

tine bijvoorbeeld wel degelijk onderbouwd.

De wereldgezondheidsorganiatie WHO heeft 

dozijn gevallen gedocumenteerd waarin glu-

cosamine het effect van warfarine versterkt, en 

bloedingen en blauwe plekken veroorzaakt.11 In 

bijna alle gevallen verdween het effect nadat de 

patiënten glucosamine lieten staan. 

De kans dat de combinatie van glucosamine met 

warfarine leidt tot bijwerkingen is dus reëel. 

Alle artsen die warfarine voorschrijven zouden 

moeten weten over de mogelijke interacties 

met glucosamine. Dat doen ze nog niet, blij-

kens de groeiende stapel gevalsstudies. Dit is 

In dat ene geval stond niet vast dat het krui-

denmengsel de bloedingen ook echt veroor-

zaakte: in een niet te verwaarlozen deel van de 

gevallen was er geen sprake van welke wissel-

werking dan ook, en ontstonden de bloedingen 

spontaan. 

Gecontroleerde trials
Meer uitsluitsel geven gecontroleerde trials 

waarin onderzoekers proefpersonen zowel war-

farine als een supplement toedienen, en vervol-

gens bestuderen wat daardoor gebeurt met de 

bloedstolling.

Uit die studies blijkt dat knoflooksupplementen 

geen invloed hebben op de activiteit van war-

farine.6  Ook ginkgo en gember, twee supple-

menten die volgens reviews de werking van 

warfarine veranderen, hebben in die trials geen 

effect.7 Hetzelfde geldt voor ginseng.

Wel effect heeft Sint-Janskruid - een beetje.8 Het 

is niet duidelijk of de interactie in dat geval wel 

klinisch relevant is. 

Cranberry
Een ander supplement dat een slechte naam 

heeft gekregen vanwege zijn veronderstelde 

interactie met warfarine is cranberry. Cranberry 

remt volgens studies de afbraak van warfarine, 

maar volgens systematisch onderzoek is het 

effect van twee glazen cranberrysap per dag 

in ieder geval verwaarloosbaar klein.9,10 Hogere 

doses, of geconcentreerde supplementen, 

hebben mogelijk wel effect. 

Echt alarm
Als hierboven de indruk is gewekt dat er hele-

maal geen bewijs is voor de wisselwerking 

tussen supplementen en medicijnen, dan was 

dat die indruk incorrect. Er zijn wel degelijk sup-

plementen die niet samengaan met sommige 

medicijnen.

Supplementen en kruiden kunnen 

bij doordacht gebruik de werking  

van medicijnen ondersteunen 
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Interacties

Lezing van de vermeende melding, een inge-

zonden brief van twee artsen, leert echter dat 

het niet gaat om een supplement, en al hele-

maal niet om een patiënt die in de problemen 

kwam. De brief beschrijft het geval van een 

Pakistaanse vrouw van 40 die het inmiddels 

verouderde sulonylureum chlorpropamide 

gebruikte. Het medicijn sloeg niet goed aan, 

aldus de artsen. Haar glucosespiegel was op 

sommige dagen te hoog, maar andere dagen in 

orde. Na enige doorvragen ontdekten de artsen 

waarom. De vrouw at geregeld een curry waarin 

knoflook was verwerkt. Nadat ze dat gerecht 

had gegeten werkte haar medicatie zoals het 

hoorde. Op andere dagen niet.  <
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niet verwonderlijk. De alarmerende overzichtsar-

tikelen werpen zoveel stof op dat behandelaars 

door de bomen het bos niet meer zien. Daardoor 

groeit niet alleen de kans dat patiënten in de 

problemen komen, maar ontstaat ook een kli-

maat waarin artsen het gebruik van supple-

menten en kruiden door patiënten per definitie 

ontraden. En daarmee gooien artsen het kind 

met badwater weg. Supplementen en kruiden 

kunnen bij doordacht gebruik de werking van 

medicijnen juist ondersteunen, zoals we hier-

onder zullen zien.

Hulp bij diabetes
Onderzoekers hebben veel gepubliceerd over de 

mogelijke wisselwerking tussen knoflooksupple-

menten en diabetesmedicijnen. De reden voor 

die ongerustheid is ingegeven door fundamen-

tele kennis over de manier waarop enzymen in 

het lichaam insuline afbreken. Die enzymen 

grijpen onder meer de zwavelgroepen in het 

insulinemolecuul aan. In knoflook zitten zwa-

velhoudende verbindingen die lijken op de zwa-

velgroepen in het insulinemolecuul. Komen 

die knoflookverbindingen in het bloed, dan 

worden ze door dezelfde insuline-metabolise-

rende enzymen afgebroken. Het gevolg is dat 

de afbraak van insuline afneemt, en de con-

centratie van het hormoon stijgt. In veel cul-

turen gebruiken genezers knoflook en verwante 

planten als medicijn tegen diabetes-2. 

De moderne westerse geneeskunde gebruikt in 

de eerste fase van diabetes-2 sulfonylurea: mid-

delen die de afgifte van insuline door de pan-

creas verhogen. In theorie zou de combinatie 

van knoflooksupplementen en sulfonylurea 

kunnen leiden tot een te hoge insulinespiegel.

Reviews onderbouwen die theoretische bezorgd-

heid dikwijls met een gevalsstudie die in 1979 

verscheen in The Lancet.12 


