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Vitamine B12, D, foliumzuur en leeftijd- 
gerelateerde aandoeningen 

Elske Brouwer, Janneke van Wijngaarden, afdeling Humane Voeding, 
Wageningen Universiteit

Dat vitaminen en mineralen een positieve invloed uit kunnen 
oefenen op specifieke lichaamsprocessen is bekend. Twee 
promovendi van Wageningen Universiteit richten zich op het 
mogelijke verband tussen vitamine B12, foliumzuur en vitamine D 
en verschillende leeftijdgerelateerde aandoeningen. De associatie 
tussen een verhoogd homocysteïnegehalte en een verhoogd risico 
op fracturen was aanleiding voor een groot trial onderzoek onder 
ouderen. Dit B-PROOF onderzoek loopt nog.   

Het B-PROOF-onderzoek (Preventie van OsteOporotische Fracturen) 
wordt uitgevoerd in drie verschillende centra in Nederland: VUmc  
Amsterdam, Erasmus MC Rotterdam en Wageningen Universiteit. 
Deelnemers aan het onderzoek zijn 65 jaar of ouder en hebben een 
licht verhoogd (≥ 12 μmol/L) homocysteïnegehalte. Gedurende twee 
jaar nemen deelnemers dagelijks een tablet met 400 μg foliumzuur en  
500 μg vitamine B12 of een placebo. Vanwege het reeds bekende effect 
van vitamine D op de botgezondheid bevatten zowel de tabletten van 
de mensen in de placebogroep als in de interventiegroep vitamine D. 

Vitamine B12 & foliumzuur Dierlijke producten vormen een 
belangrijke bron van vitamine B12. Een inname van 2,8 microgram per 
dag van deze vitamine wordt als een adequate hoeveelheid be-
schouwd. De vitamine B12-inname in Nederland is over het algemeen 
voldoende. De opname van vitamine B12 is echter afhankelijk van het 
eiwit Intrinsic Factor, dat in de maag geproduceerd wordt. Bij de  
inname van grote hoeveelheden vitamine B12, bijvoorbeeld in supple-
menten, wordt ongeveer 1 procent passief opgenomen, dat wil zeggen 
zonder hulp van Intrinsic Factor. Bij het ouder worden treden verande-
ringen op in het spijsverteringssysteem, waardoor minder maagzuur 
wordt geproduceerd, en dus ook minder Intrinsic Factor. 

Ook foliumzuur is essentieel voor veel fysiologische functies en even-
als vitamine B12 speelt dit nutriënt een rol in de aanmaak van bloed-
cellen. Foliumzuur zit in groente en fruit, maar ook in granen, vlees en 
melkproducten. In Nederland is de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveel-
heid (ADI) voor foliumzuur 300 microgram per dag. Ter preventie van 
neurale-buisdefecten bij de foetus geldt voor vrouwen die zwanger wil-
len worden een verhoogde foliumzuuraanbeveling (een dagelijkse do-
sis van 400 microgram). Over het algemeen is de foliumzuurinname 
in Nederland aan de lage kant. Door een verminderde opname van  
vitamine B12 en foliumzuur kan er op den duur een tekort ontstaan.  
Dit tekort kan leiden tot onder andere bloedarmoede, zenuwklachten, 
darmproblemen en verminderde cognitieve vermogens, zoals concen-
tratie- en geheugenproblemen (1). 
Naast de gezamenlijke rol van vitamine B12 en foliumzuur in de aan-
maak van bloedcellen, zijn deze voedingsstoffen ook van belang voor 
het normaliseren van het homocysteïnegehalte in het bloed (< 15 
micromol/L). Een verhoogd homocysteïnegehalte wordt geassocieerd 

‘Een tekort aan vitamine D is recent in verband gebracht met diabetes, 
hart- en vaatziekten, obesitas, dementie, depressie en kanker’  

Fo
to

’s: Ja
n

 H
a

r
r

yva
n

uitvoering van de ‘trail making test’, onderdeel van Het onderzoek 

naar cognitieF Functioneren.
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met verschillende negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals een ver-
hoogd risico op hart- en vaatziekten, cognitieve achteruitgang/ 
dementie/Alzheimer en een verminderde botgezondheid (2). Mensen 
met een verhoogd homocysteïnegehalte hebben meer dan twee keer 
zoveel kans op fracturen (3). Met de inname van extra vitamine B12 en 
foliumzuur is het mogelijk om een tekort aan vitamine B12 en folium-
zuur op te heffen en het homocysteïnegehalte te normaliseren. 

Vitamine D Nederlandse voedingsmiddelen bevatten relatief  
weinig vitamine D; het is van nature aanwezig in vis, volle melk  
(producten) en vlees en het wordt toegevoegd aan bepaalde 
consumptie vetten als halvarines, margarines, bak- en braad producten. 
Verrijking van zuivelproducten, zoals in de Verenigde Staten, is in  
Nederland nog niet aan de orde.  
Vitamine D wordt ook wel de zonlichtvitamine genoemd. UVB-stralen 
activeren namelijk de vitamine D-synthese in de huid. Zonlichtbloot-
stelling is daarmee een belangrijke voorspeller van de hoeveelheid  
vitamine D in het bloed gebleken. Is een half uur in de buitenlucht 
met een onbedekt gezicht en blote handen voldoende om een vitami-
ne D-deficiëntie te voorkomen? Dit is afhankelijk van de geografische 
breedtegraad en het seizoen (4). Tussen 40 graden zuiderbreedte en 
40 graden noorderbreedte is een half uur in het buitenlicht met han-
den en gezicht onbedekt inderdaad voldoende voor een adequate  
vitamine D-status. Nederland bevindt zich op de 51ste breedtegraad. 
Gedurende de wintermaanden is de UV-straling in ons land niet sterk 
genoeg om de huid binnen te kunnen dringen en de vitamine D- 
synthese in de huid te activeren, in de zomer wel. 

VerhoogDe aanBeVeling Oudere mensen zijn een belangrijke 
risicogroep voor een vitamine D-deficiëntie. De Gezondheidsraad  
adviseert daarom alle vrouwen boven de 50 jaar en alle mannen boven 
de 70 jaar een dagelijkse vitamine D-inname van 20 μg (= 800 IU)  
bovenop de “standaard” 5 μg (= 200 IU) ADI (5). Deze verhoogde 
aanbeveling is onder andere gebaseerd op een verminderde voedings-
inname en een afgenomen zonlichtblootstelling. Bovendien wordt de 
huid dunner naarmate men ouder wordt, wat resulteert in een  
verminderde vitamine D-synthesecapaciteit. 
Vitamine D-deficiëntie komt ook vaker voor onder mensen met een 
verhoogde pigmentatie, kinderen die uitsluitend borstvoeding krijgen 
en vrouwen die een sluier dragen. Ook het gebruik van zonnebrand-
crème kan het vitamine D syntheseproces in de huid (gedeeltelijk) ver-
hinderen. De aanwezigheid van het vitamine D activeringsenzym op 
verschillende plaatsen in het lichaam en het ontdekken van Vitamine 
D Receptoren (VDR) op een verscheidenheid van cellen was een van 
de eerste aanwijzingen voor een mogelijke rol voor vitamine D in ver-
schillende fysiologische processen. Dat vitamine D een positief effect 
heeft op de botgezondheid is reeds bekend. Een tekort aan de zon-
lichtvitamine is recentelijk ook in verband gebracht met verschillende 

andere ziektebeelden, zoals diabetes type 1 en 2, hart- en vaatziekten, 
obesitas, dementie, depressie, kanker en bepaalde spierziekten (6). 
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B-PROOF onderzoek

de associatie tussen een verhoogd homocysteïnegehalte en 
een verhoogd risico op fracturen was voor de onderzoekers 
aanleiding om het B-prooF onderzoek op te zetten. Het  
onderzoek is een gerandomiseerde gecontroleerde trial 
waarin ze het effect van vitamine B12 en foliumzuur supple-
tie – om het homocysteïnegehalte te verlagen – op de bot-
gezondheid onderzoeken in een populatie ouderen met een 
licht verhoogd homocysteïnegehalte. Het doel was om 3.000  
deel nemers in de studie te includeren. in een periode van 
tweeënhalf jaar is dat ook gelukt. de laatste deelnemer is in 
maart 2013 klaar met het onderzoek. de verwachting is dat 
dan ook de eerste resultaten van de interventie gepresen-
teerd kunnen worden. tot die tijd richten de promovendi zich 
op cross-sectionele analyses van de B-prooF data.   
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