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Voeding en gezondheid

  een kwets-
bare groep als het gaat om de

voorziening en/of status van bepaalde
B-vitamines. Dit geldt vooral voor
geïnstitutionaliseerde ouderen. Maar
ook bij thuiswonende ouderen is in
diverse studies een relatief lage nu-
triëntinname vastgesteld, zoals voor
vitamine B12, B6 en foliumzuur 1.
Daarnaast zijn in tal van studies aan-
wijzingen gevonden voor een subop-
timale of deficiënte vitaminestatus op
basis van vitaminegehalten in bloed,
respectievelijk functionele biomer-
kers, zoals (verhoogde) plasmagehal-

ten van methylmalonzuur (MMA) en
homocysteïne (HCys) (1, 2).

MMA wordt beschouwd als een spe-
cifieke biomerker van de vitamine
B12-status. Bij 10-20% van ogen-
schijnlijk gezonde ouderen boven de
65 jaar blijkt er sprake van een ver-
hoogd (> 0,28 µmol/l) plasma-MMA-
gehalte. Bij geriatrische patiënten ligt
dit percentage aanzienlijk hoger (2, 3,
4).

HCys is een metaboliet uit het me-
thioninemetabolisme en een belang-
rijke indicator van de methylerings-

balans in het lichaam. De folium-
zuurinneming/status, en in mindere
mate de vitamine B12- en B6-status,
zijn de belangrijkste determinanten
van het plasma-HCys-gehalte. Dit
gehalte neemt toe met de leeftijd en
gerapporteerde prevalentiecijfers voor
hyperhomocysteïnemie (>15 µmol/l)
bij ouderen variëren van 10-20% bij
gezonde ouderen tot 50% of meer bij
geriatrische patiënten (1, 2).

Hoewel een verminderde nierfunctie
kan bijdragen aan een verhoogd
HCys-gehalte bij ouderen lijkt een
inadequate foliumzuurinneming een
meer voor de handliggende reden van
de suboptimale status. Al langer wor-
den een suboptimale vitamine B12-
en/of foliumzuurstatus bij ouderen
geassocieerd met een achteruitgang in

cognitieve vaardigheden, zoals in de
geheugenfunctie (5).

Enkele recent gepubliceerde studies
werpen een nieuw licht op deze rela-
tie, maar laten nog veel vragen onbe-
antwoord.

Invloed van plasmawaarden
Neuropsychiatrische afwijkingen als
gevolg van een vitamine B12-tekort,
zoals polyneuropathie, gedragsstoor-
nissen en dementie, zijn al langer
bekend en kunnen zelfs voorkomen
zonder dat er sprake is van hematolo-
gische afwijkingen. Ook is in observa-
tioneel epidemiologisch onderzoek
een relatie gevonden tussen het se-
rum-B12-gehalte en Alzheimerde-
mentie en zijn relaties gelegd met
cognitieve functietesten, zoals de

Status van B-vitamines en cognitie
Uit onderzoeken blijkt dat ouderen lang niet altijd een

optimale status van B-vitamines hebben. Dit is mogelijk

van invloed op hun cognitieve functies. Nieuwe studies

geven meer inzicht in de relatie tussen de vitamines B6,

B12 en foliumzuur en cognitie bij ouderen. Suppletie

lijkt zinvol, maar het is nog te vroeg om het huidige voe-

dingsadvies van het Voedingscentrum aan te passen.
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1Behalve genoemde

B-vitamines is ook

vitamine D een ‘risi-

co’-vitamine voor

ouderen, maar

bespreking van deze

vitamine blijft buiten

het kader van dit arti-

kel.

Ook thuiswonende ouderen hebben

lage status

Ouderen hebben lang niet altijd een optimale status van B-vitamines.
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geheugenfunctie. In een recent gepu-
bliceerde studie van Lewerin (3) bij
thuiswonende ouderen van gemid-
deld 76 jaar (n=209), werd een nega-
tief verband gevonden tussen de basa-
le MMA-gehalten en scores van zowel
het fysiek als mentaal prestatievermo-
gen. Suppletie met hoge doseringen
vitamine B12 (0,5 mg/dag) in combi-
natie met foliumzuur (0,8 mg/dag) en
vitamine B6 (3 mg/dag) gedurende
vier maanden, resulteerde in een da-
ling van het plasma-MMA-gehalte
van 14%, maar had geen effect op
resultaten van de functietesten. In
enkele kleinschalige interventiestudies
bij ouderen met cognitiestoornissen
of dementie zijn wel positieve effecten
van B12-suppletie op het cognitief
functioneren gevonden, maar in een
meta-analyse uit 2003 wordt gecon-
cludeerd dat deze resultaten onvol-
doende overtuigend zijn en geen be-
wijs opleveren voor een effect van
vitamine B12-suppletie op cognitieve
functies (6).

Onvoldoende bewijs    Ook een
verhoogd HCys-gehalte wordt
schadelijk geacht voor de hersenfunc-
tie en het cognitief functioneren en
lijkt een risicofactor voor Alzheimer-
dementie, zoals gevonden in de Fra-
mingham-studie. In dit prospectief
cohortonderzoek werden 1.092 oude-
ren met een gemiddelde leeftijd van
76 jaar gedurende acht jaar gevolgd.
Bij 111 personen werd in de follow-
upperiode dementie vastgesteld,
waarvan 83 Alzheimer. Het relatieve
risico op het krijgen van Alzheimer
bleek twee keer hoger in de groep met
een ‘hoog’ HCys (> 14 µmol/l) bij de
start van het onderzoek (7). Ook in
andere, maar niet in alle epidemiolo-
gische studies is een dergelijke relatie
gevonden, zowel wat betreft Alzhei-
mer als met vasculaire dementie.

Daarnaast komen uit diverse stu-
dies, waaronder de Rotterdamse

SCAN-studie, aanwijzingen voor een
(negatieve) relatie tussen het homo-
cysteïnegehalte en de foliumzuursta-
tus, respectievelijk -inneming, en sco-
res van cognitieve functietesten bij
niet-demente ouderen (1, 8). Even-
min als voor vitamine B12 zijn er
voor foliumzuur voldoende data uit
gerandomiseerd interventieonderzoek
om nu al van een causale relatie te
kunnen spreken of als bewijs te die-
nen voor een beschermend effect van
foliumzuursuppletie op enerzijds cog-
nitieve achteruitgang bij ouderen en
anderzijds het dementierisico (3, 9).

Opmerkelijk zijn in dit verband de
resultaten van een recent gepubliceer-
de prospectieve cohortstudie van
Morris cs (10) bij thuiswonende 65-
plussers (n=3718; 6 jaar follow-up).
Daarin werd een twee maal sterkere
afname in cognitief functioneren
gevonden bij de groep met een hoge
foliumzuurinneming (P-50: 742
µg/dag) dan bij de groep met de laag-
ste foliumzuurinneming (P-50: 186
µg/dag). Een hoge B12-inneming
leverde in dit onderzoek wel een be-
schermend effect op.

Oorzaken van tekort    Uit deze en
andere studies blijkt dat de prevalen-
tie van een suboptimale B-vitamine-
status, vooral een (te) hoog MMA-
en/of HCys-gehalte, bij een substan-
tieel deel van de ouderen relatief vaak
voorkomt en toeneemt met het ouder
worden, ook bij ogenschijnlijk gezon-
de ouderen. Daarbij lijkt zo’n subop-
timale status geassocieerd met een
hoger risico op dementie en een snel-
ler verlies aan cognitieve vaardighe-
den. Dit is een groot en relevant pro-
bleem gelet op het groeiend aantal
ouderen in onze samenleving en de
wetenschap dat de prevalentie van
dementie sterk toeneemt bij hogere
leeftijd. De prevalentie bedraagt nu
zo’n zes tot acht procent van alle
ouderen (65+). In de groep 80-plus-

sers is dit ongeveer 20 procent waar-
van het in zo’n 70 procent van de
gevallen om Alzheimer gaat.

Vitaminesuppletie lijkt daarom een
voor de hand liggende optie voor pre-
ventie. Zoals aangegeven kan er op
basis van de nu beschikbare data geen
sprake zijn van een ‘evidence-based’-
suppletieadvies. Genoemde interven-
tiestudies en meta-analyses hebben
echter voornamelijk betrekking op
groepen waarbij al sprake is van (be-
ginnende) dementie en verminderde
cognitie. Dit kan duiden op een
(deels) irreversibel proces, waarbij

behandeling met vitamines niet of
nauwelijks effectief is, maar waarbij
wel sprake kan zijn van een preventief
effect bij suppletie in een vroegere
fase. Dit wordt gesuggereerd door
resultaten uit een beperkt aantal (bo-
vengenoemde) prospectieve studies 2.
Gelet op de variabele uitkomsten zijn
echter voor rechtvaardiging van een
algemeen suppletieadvies aan oude-
ren aanvullende (prospectieve) stu-
dies gewenst van voldoende omvang
en met een voldoende lange follow-
up. Dit levert hopelijk meer inzicht
op in de causaliteit, maar ook in de
effectieve supplementsamenstelling
en -dosering, en het tijdstip waarop
met suppletie zou moeten worden
begonnen (11).

Suppletie    Door het Institute of
Medicine in de Verenigde Staten
wordt aan alle personen ouder dan 51
jaar geadviseerd de aanbevolen hoe-
veelheid vitamine B12 van 2,4 µg per
dag bij voorkeur via verrijkte voeding
of als supplement in te nemen. Dit
vanwege de bij deze groep ouderen

gnitie bij ouderen

2Er zijn zeer recent in

de pers voorlopige

resultaten gemeld van

vergelijkbare studies

waarin een dergelijk

beschermend effect

van foliumzuur wordt

gerapporteerd (voe-

ding op ADH-niveau

in de Baltimore

Longitudinal Study of

Aging); resp. de

(Wageningse) FACIT-

studie waarbij oude-

ren werden gesup-

pleerd met 800

µg/dag).

Vitaminesuppletie lijkt voor de hand

te liggen
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vastgestelde marginale vitamine B12-
status, niet als gevolg van een inade-
quate inneming, maar door een
gestoorde absorptie van eiwit-(voed-
sel)gebonden-B12. Dit probleem zou
zich voordoen bij zo’n 25 procent van
de ouderen. De precieze oorzaak van
dit effect is nog steeds niet volledig
opgehelderd, maar lijkt gerelateerd
aan verstoringen van de maag- en/of
darm-pH, zoals een verminderde
zoutzuur en pepsinesecretie in de
maag (achloorhydrie) en atrofiëring
van het maagslijmvlies.

De absorptie van ‘vrij’ (kristallijn)
vitamine B12 (als cyanocobalamine)
verloopt bij deze groep in principe
wel ongestoord. Het gaat hierbij om

een aanzienlijk grotere groep van
ogenschijnlijk gezonde ouderen dan
de relatief kleine groep (ongeveer 2-4
procent) van patiënten met een (ver-
borgen) pernicieuze anemie, waarbij
de maag geen of onvoldoende intrin-
sic factor meer produceert. Voor een
maximale reductie van het plasma-
MMA-gehalte is echter een veel hoge-

re dosering vitamine B12 nodig dan
de ADH (Aanbevolen dagelijkse hoe-
veelheid), namelijk een dosering van
647 tot 1032 µg/dag, zoals gevonden
in een recente studie uit Wageningen
bij een geselecteerde groep van 120
ouderen (70+) met een marginale
B12-status (4). In deze publicatie
worden geen resultaten van cognitie-
ve functietesten gerapporteerd.

Adviezen    In het Voedingsnormen-
rapport van de Gezondheidsraad uit
2003 wordt alleen de groep ouderen
met een marginale B12-status (laag
serumcobalaminegehalte en/of ver-
hoogd MMA-gehalte) vitamine B12-
suppletie geadviseerd.

Het Voedingscentrum adviseert
ouderen alleen vitamine D-suppletie,
maar noemt in de voorlichting ook de
grotere kans op een marginale vitami-
ne B12-status bij ouderen. Zeker voor
(fragiele) ouderen met een afgenomen
eetlust en bij wie lichamelijke beper-
kingen, een hogere ziekteprevalentie
en medicijngebruik in het spel kunnen
zijn, lijkt uit voorzorg vitaminesupple-
tie tot ten minste het ADH-niveau
gewenst (12). Bijstelling van dit sup-
pletieadvies in de toekomst zal bij
voorkeur zijn gebaseerd op aanvul-
lende data en adviezen van de
Gezondheidsraad.
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Dementie bij ouderen

groeiend probleem

Een suboptimale sta-

tus van B-vitamines

lijkt geassocieerd

met een hoger risico

op dementie.

Foto:E
d

u
A

rt P
rod

u
ction

s T
ilb

u
rg


