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Voeding en gezondheid

 is een essentieel 
B-vitamine, die een belangrijke

rol speelt bij de aminozuurstofwisse-
ling en de synthese van DNA. Een
lage foliumzuurinname leidt tot een
hoger risico op verscheidene ziekten
en aandoeningen, zoals hart- en vaat-
ziekten, kanker en dementie. De vita-
mine is echter vooral van belang tij-
dens de zwangerschap: onvoldoende
inname in de periode rondom de
conceptie verhoogt de kans op neu-
raalbuisdefecten ofwel open ruggetje
bij de baby.

Om er voor te zorgen dat het

lichaam voldoende foliumzuur tot
zijn beschikking heeft, ofwel een
goede foliumzuurstatus heeft, advi-
seert de Gezondheidsraad sinds 2003
een foliumzuurinname van 300
microgram per dag voor volwassenen
(1). Aan vrouwen met een zwanger-

schapswens wordt ter preventie van
neuraalbuisdefecten een dagelijkse
extra inname van 400 microgram in
de vorm van een supplement aanbe-
volen vanaf vier weken vóór concep-
tie tot acht weken daarna.

Tot nu toe is er weinig bekend over
de foliumzuurstatus van de Neder-
landse bevolking in het algemeen, of
van specifieke risicogroepen, zoals
(allochtone) zwangeren. Wel blijkt uit
de derde Voedselconsumptiepeiling
(1997/1998) dat 95 procent van de
volwassen vrouwen van 19 tot 51 jaar
minder foliumzuur binnenkrijgt dan
de norm van 300 microgram (2). Het
is ook bekend dat supplementgebruik
bij allochtone zwangeren lager is dan
bij zwangeren van Nederlandse
afkomst (3). Dit wijst erop dat veel
vrouwen in Nederland het risico
lopen op een lage foliumzuurstatus,
resulterend in een foliumzuurtekort
(een concentratie in het bloed lager

dan het afkappunt voor een adequate
status) of zelfs in foliumzuurdeficiën-
tie (een dusdanig lage concentratie
dat er veranderingen in het bloed-
beeld optreden).

Om hierover meer inzicht te krijgen,
zijn in het zwangerencohort van de
Amsterdam Born Children and their
Development (ABCD)-studie de foli-
umzuurstatus - gemeten als de
serumfolaatconcentratie - en het foli-
umzuursupplementgebruik in ver-
schillende etnische groepen bekeken.
De resultaten van dit onderzoek
geven informatie over de daadwerke-
lijke aanwezigheid van foliumzuurte-
korten en daarmee over de noodzaak
van toegepast beleid.

ABCD-studie    Het ABCD-onder-
zoek is een grootschalig, meerjarig
onderzoek naar de gezondheid van
pasgeboren Amsterdamse kinderen en
hun moeders (zie kader). Tussen
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Weinig vrouwen slikken foliumzuur

vóór conceptie

Vrouwen van niet-Nederlandse afkomst hebben vaker een te lage foliumzuurstatus dan

Nederlandse vrouwen.
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januari 2003 en maart 2004 zijn alle
zwangere vrouwen in Amsterdam tij-
dens hun eerste prenatale controle
rond de 13e zwangerschapsweek (bij
allochtone vrouwen vaker later) bena-
derd voor deelname aan het onder-
zoek (12.373 vrouwen). Zij ontvingen
een vragenlijst, die zowel in het
Nederlands als in het Engels, Arabisch
en Turks beschikbaar was en vragen
bevatte op het gebied van sociale
demografie, verloskundige en medi-
sche voorgeschiedenis, leefstijl en psy-
chosociale factoren. Daarnaast werd
hun deelname aan het ABCD-bloed-
onderzoek gevraagd.

In totaal stuurden 8.266 vrouwen de
vragenlijst terug, een respons van 67
procent. Meer dan de helft van de
respondenten (4.389 vrouwen) nam
deel aan het bloedonderzoek en stond
tijdens de eerste prenatale controle
twee buisjes bloed af voor analyse van
voedingstoffen en andere relevante
biomarkers. Alle metingen en analyses
vonden plaats na een uitgebreide
informed consent procedure.

Lage foliumzuurstatus    De foli-
umzuurconcentraties, zoals gemeten
in het serum via een immunoassay
met chemiluminescentiedetectie (4),
en het supplementgebruik zoals nage-
vraagd in de vragenlijst, staan in tabel
1. Over het algemeen hebben niet-
Nederlandse vrouwen lagere serumfo-
laatspiegels dan de Nederlandse vrou-
wen. Daarbij heeft 13 procent van de
Amsterdamse zwangeren een tekort
aan foliumzuur: hun serumconcen-
tratie is lager dan het afkappunt dat
de Gezondheidsraad aanhoudt voor
een adequate foliumzuurstatus (10
nmol/l). Allochtone vrouwen hebben
vaker een te lage folaatconcentratie
(20-35%) dan autochtone vrouwen
(6%).

Ook het foliumzuursupplementge-

bruik van Amsterdamse zwangeren
laat duidelijke verschillen naar etnici-
teit zien. Van de Nederlandse vrou-
wen slikt bijna 90 procent supple-
menten, van de eerste generatie
Surinaamse, Turkse en Marokkaanse
vrouwen slikt nog geen 50 procent
supplementen. De tweede generatie
scoort echter aanzienlijk beter: 44-60
procent van hen geeft aan folium-
zuursupplementen te gebruiken.

De aanbeveling om al vóór concep-
tie met foliumzuursupplementen te
beginnen, wordt door alle etnische
groepen slecht opgevolgd: slechts de
helft van de Nederlandse en 8-25 pro-
cent van de niet-Nederlandse vrou-
wen is vóór de zwangerschap begon-
nen met slikken.

Rol supplementen    In afbeelding
1 is te zien dat supplementgebruik
een grote invloed heeft op de serum-
folaatconcentraties: gemiddeld wor-
den tweemaal hogere concentraties
gevonden bij het gebruik van folium-
zuursupplementen. Bij de niet-sup-
plementgebruikers lijken de van oor-
sprong Nederlandse en Turkse bevol-
kingsgroepen, gezien hun gemiddeld
hogere concentraties, een hogere foli-
umzuurinname uit de voeding te
hebben dan de Surinaamse en
Marokkaanse bevolkingsgroepen.

Ook de etnische verschillen in het
percentage vrouwen met een folium-

zuurtekort worden voor een groot
deel verklaard door supplementge-
bruik (afbeelding 2). Binnen de ver-
schillende etniciteiten ligt in de groep
die wel supplementen gebruikt het
percentage vrouwen met een folium-
zuurtekort twee tot vijf maal lager
dan in de groep die geen supplemen-
ten gebruikt. Niettemin komt ook
onder de supplementgebruikers een
te lage foliumzuurstatus vaker voor
bij niet-Nederlandse, en vooral de
Surinaamse zwangeren (tweede gene-
ratie 24%).

Van de groep die geen supplemen-
ten slikt, heeft 28 tot 54 procent een
foliumzuurtekort. Vooral de van oor-
sprong Surinaamse vrouwen (zowel
eerste als tweede generatie) en de eer-
ste generatie Marokkaanse vrouwen,
vertonen vaker een te lage folium-
zuurstatus.

Conclusies    Uit de ABCD-studie
blijkt dat meer dan tien procent van
de Amsterdamse zwangeren een te
lage foliumzuurstatus heeft en daar-

ren nog te laag
ABCD-studie
De Amsterdam Born Children and their Development
(ABCD)-studie is een grootschalig onderzoek naar de
gezondheid van Amsterdamse kinderen en hun moeders,
dat meerdere jaren doorloopt. De studie is opgezet van-
uit de GGD Amsterdam in samenwerking met het AMC.
Doel is om erachter te komen wat de relatie is tussen
leefgewoonten en leefomstandigheden tijdens de zwan-
gerschap en de gezondheid van het kind bij geboorte en
op latere leeftijd. In het bijzonder wordt onderzocht of
verschillen in dat opzicht een verklaring vormen voor
eerder geobserveerde etnische verschillen in uitkomsten
(geboorte en latere gezondheid).

Afbeelding 1: Het serumfolaatgehalte (mediaan) bij de ver-

schillende etnische groepen naar supplementgebruik.

Afbeelding 2: Het percentage foliumzuurtekort bij de ver-

schillende etnische groepen naar supplementgebruik.
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mee het risico loopt op het ontwikke-
len van een daadwerkelijke folium-
zuurdeficiëntie. Onder vrouwen van
niet-Nederlandse afkomst is het per-
centage met een foliumzuurtekort
zelfs 20-35%. Dat heeft voor een
groot deel te maken met het lagere
gebruik van foliumzuursupplemen-
ten: onder de niet-supplementgebrui-
kers is het percentage vrouwen met
een foliumzuurtekort 28-54%, twee
tot vijf maal hoger dan onder de sup-
plementgebruikers. Vooral bij de
Surinaamse en eerste generatie
Marokkaanse vrouwen is de folium-
zuurstatus laag (percentage tekort

meer dan 40). Deze gegevens bevesti-
gen daarmee het beeld dat is verkre-
gen uit de Voedselconsumptiepeiling
(2), namelijk dat de foliumzuurinna-
me in Nederland te laag is.

De relatief lage foliumzuurstatus
van allochtone zwangeren die wel
foliumzuur slikken, is mogelijk gevolg
van het feit dat zij (te) laat beginnen
met het slikken van supplementen.
Minder dan een kwart van de van
oorsprong niet-Nederlandse zwange-
ren en slechts 51 procent van de
Nederlandse zwangeren begint op
tijd, dat wil zeggen vóór de zwanger-
schap, met foliumzuursupplementen.
Die percentages zijn zorgwekkend
laag en wijzen erop dat de voorlich-
ting over foliumzuur tijdens de zwan-
gerschap tot nu toe niet voldoende
effectief is geweest. Dat is al eerder
geconstateerd door Meijer en de
Walle (5).

Aanbevelingen    Voorlichtingcam-
pagnes over het gebruik van folium-
zuur en het tijdstip waarop moet
worden begonnen, zijn dus nog steeds
dringend gewenst. Hierbij moet de
vorm worden toegespitst op de doel-
groep, zoals voorlichting in eigen taal
en cultuur voor de vrouwen van niet-
Nederlandse afkomst. Weliswaar is
met het huidige voedingsbeleid, dat
het toevoegen van foliumzuur aan
specifieke voedingsmiddelen selectief
toestaat, een eerste stap gezet naar
verbetering van de foliumzuurstatus
van de bevolking, maar het blijft de

vraag of deze aanpak ook de allochto-
ne bevolkingsgroepen bereikt. Een
aanpak zoals in de Verenigde Staten
(6) en Canada waarbij foliumzuur-
verrijking van het graan de gehele
bevolking ten goede komt, is daarom
een overweging waard, te meer daar
in deze landen de incidentie van
neuraalbuisdefecten met meer dan 25
procent is gedaald (7, 8). Bovendien
gaan de positieve effecten van een
goede foliumzuurstatus verder dan
alleen het voorkómen van open 
ruggetjes bij pasgeborenen.

Tien procent van de Amsterdamse zwangeren

heeft een lage foliumzuurstatus.

Tabel 1: Folium-

zuurstatus en -sup-

plementgebruik van

Amsterdamse zwan-

geren naar etniciteit. 

Serumfolaatconcentratie (nmol/l) Foliumzuursupplementgebruik

Etniciteit Mediaan P10 P90 Onder Totale gebruik Begonnen Begonnen zodra Later in de zwanger-

10 voor de zwanger- zwangerschap schap begonnen

nmol/l schap bekend was

n % n % n % n % n %

Totaal 3850 21,6 8,9 41,0 13 2844 74 1482 38 1254 33 108 3

Nederlands 2095 24,9 11,8 42,5 6 1874 89 1073 51 760 36 41 2

1e gen Surinaams 192 12,9 6,0 36,4 30 93 48 32 17 47 24 14 7

2e gen Surinaams 118 13,8 5,9 29,3 35 71 60 29 25 36 31 6 5

1e gen Turks 131 14,1 6,6 28,7 25 30 23 10 8 16 12 4 3

2e gen Turks 38 17,9 7,7 40,5 21 22 58 6 16 15 39 1 3

1e gen Marokkaans 206 12,2 5,7 27,7 33 51 25 21 10 27 13 3 1

2e gen Marokkaans 50 13,4 6,2 27,5 20 22 44 8 16 11 22 3 6
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