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(8). Inositol fosfaten zijn bouwstenen van 
fosfolipiden en spelen een belangrijke rol in 
de opbouw van celmembranen. IJzer-EDTA 
kan worden toegevoegd aan dranken, zonder 
dat er een metaal-achtige smaak ontstaat (9). 
Die metaalsmaak kan worden voorkomen 
door een onoplosbare ijzerverbinding toe te 
voegen. Dit onoplosbare ijzer wordt echter 
maar lastig opgenomen in het bloed. Oplos-
bare ijzerverbindingen worden in de regel wel 
goed opgenomen, maar geven allemaal (be-
halve ijzer-EDTA) een metaal-achtige smaak 
aan dranken. 

Vitamine C Vaak wordt vitamine C aan 
dranken toegevoegd om de opname van ijzer 
te bevorderen. Wetenschappers houden zich 
nog steeds bezig met de vraag of het toevoe-
gen van vitamine C aan voeding de ijzersta-

een nieuwe kans in de bestrijding van 
bloedarmoede met ijzer-edta

Carel Wreesmann, Akzo Nobel, Amersfoort
 
IJzer wordt niet goed opgenomen in het 
lichaam. Vooral in aanwezigheid van fytaat 
kan de opname van ijzer heel laag zijn. Om 
de ijzeropname te verbeteren is ijzer-EDTA 
ontwikkeld. Volgens Carel Wreesmann is 
ijzer-EDTA zeer geschikt voor de verrijking 
van producten om bloedarmoede tegen te 
gaan.
 
Volgens de laatste schattingen van de WHO 
lijden 1,6 miljard mensen aan bloedarmoede, 
vooral vrouwen en kinderen in ontwikkelings-
landen (1). Daar is het niet ongebruikelijk dat 
bij de helft of meer van deze bevolkingsgroep 
bloedarmoede wordt aangetroffen. Maar ook 
de westerse wereld is niet vrij van ijzerproble-
men. Dit is al decennia lang bekend, maar al 
die tijd is hierin nauwelijks enige verbetering 
gekomen. Met de goedkeuring van ijzer- 
EDTA kan hier wellicht verandering in komen.

VoorgesChiedenis Op 14 juni vorig 
jaar nam de Europese Commissie het besluit 
om ijzer-EDTA toe te laten als een nieuw 
voedselingrediënt in de Europese Unie (2). 
Dit product kent echter een lange voorge-
schiedenis. 
IJzer-EDTA (ijzer natrium EDTA trihydraat, zie 
afb. 1) is een synthetisch product, afgeleid 
van tetranatrium EDTA, dat een groot aantal 
industriële toepassingen kent. IJzer-EDTA 
wordt op grote schaal toegepast in de land-
bouw als ijzer meststof. Ook is het goed op-
losbaar in water.
In de jaren ’70 kwamen wetenschappers er-
achter dat ijzer-EDTA wel eens een effectieve 
bron van ijzeropname in voeding kon zijn (3, 

4). In 1999 verklaarde de Joint Expert Com-
mittee on Food Additives (JECFA), die als on-
derdeel van Codex Alimentarius onder de ver-
antwoordelijkheid valt van FAO en WHO, dat 
ijzer-EDTA in voeding als veilig beschouwd 
kon worden (5). In 2006 is ijzer-EDTA GRAS 
(Generally Recognized As Safe) verklaard 
door de Amerikaanse FDA, in 2010 volgde de 
toelating in de EU en begin dit jaar in India.

Fytaat IJzer wordt moeilijk door het li-
chaam opgenomen wanneer voeding rijk is 
aan fytaat (6). Fytaat (inositol hexafosfaat) 
zorgt ervoor dat ijzer niet oplost en daardoor 
niet opgenomen kan worden in de darmen. 
Uit voeding verrijkt met ijzer-EDTA kan ijzer 
wel worden opgenomen (7). Er zijn goede 
aanwijzingen dat fytaat in voeding ook een 
aantal voordelen biedt voor de gezondheid 

in Kenia werd 

maïsmeel verrijKt 

met ijzer-edta, 

waardoor de 

ijzerstatus van 

schoolKinderen 

sterK verbeterde.    
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tus verhoogt. Tot nog toe hebben weten-
schappers dat niet aan kunnen tonen 
(10,11,12). De opname van ijzer is na een met 
vitamine C-verrijkte maaltijd wel sterk ver-
hoogd, maar na een tijdje ebt dit effect weg. 
Na een paar maanden elke dag een maaltijd 
verrijkt met vitamine C is het effect niet beter 
dan bij elke dag dezelfde maaltijden zonder 
extra vitamine C . Hoe dat in elkaar steekt is 
vooralsnog niet duidelijk. Op dit moment is 
het op basis van de wetenschappelijke data 
niet mogelijk een dieet verrijkt met vitamine 
C op te stellen dat de ijzerstatus van de con-
sument van dit dieet verhoogt. Als ijzer-EDTA 
dagelijks aan een maaltijd wordt toegevoegd, 
treedt er een gestage verbetering op van de 
ijzerstatus totdat na één of twee jaar het ge-
wenste niveau bereikt is (13). 

dranken Met sommige oplosbare ijzer-
verbindingen, bijvoorbeeld in dranken, is het 
mogelijk om op de lege maag een te hoge 
ijzeropname te bereiken. Met ijzer-EDTA zijn 
in overeenkomstige gevallen deze opname-
niveaus duidelijk veel minder hoog (14). Dit 
komt door de bijzondere eigenschappen van 
deze ijzerverbinding. IJzer-EDTA kan daarom 
geschikt zijn voor de claim om ‘het risico van 
ijzerstapeling als gevolg van ijzerverrijkte 
voedingsproducten te verminderen’. 

kenia In verschillende delen van de we-
reld is met uitgebreide veldstudies aange-
toond dat ijzer-EDTA geschikt is om aan di-
verse basisvoedingsproducten toegevoegd te 
worden en dat daarmee bloedarmoede sterk 
kan worden teruggedrongen (15). 

In 2004 werd in samenwerking met de Uni-
versiteit Wageningen een studie uitgevoerd in 
Kenia waar schoolkinderen maïsmeel verrijkt 
met ijzer-EDTA te eten kregen. De ijzerstatus 
van de kinderen werd met behulp van ijzer-
EDTA significant verbeterd (16). De resulta-
ten van deze studie zijn gepubliceerd in het 
tijdschrift The Lancet en vormen een belang-
rijke ondersteuning van de WHO-aanbeveling 
(17) om ijzer-EDTA aan te wijzen als enig 
ijzerverrijkingsmiddel voor tarwe- en maïs-
meel met een hoge ‘uitmalingsgraad’. Dit is 
het soort meel dat in ontwikkelingslanden het 
meest gebruikt wordt en zeer rijk is aan vezel 
en vitamines, maar ook aan fytaat. Om  
broden te bakken die bij ons gangbaar zijn, is 
tarwemeel met een lage uitmalingsgraad  
nodig. Dat bevat relatief weinig van al deze 
gezonde voedingscomponenten.  
Vanuit Afrika, waar naast bloedarmoede nog 
steeds veel malaria voorkomt, is recent de 
vraag gerezen of het verrijken van voedsel 
met ijzer wel veilig is met het oog op het risi-
co van het verergeren van deze vaak dodelijke 
ziekte. Het lijkt er op, dat ook hier ijzer-EDTA 
in voeding een oplossing biedt, namelijk dat 
het wel de ijzerstatus verbetert, maar geen 
problemen met malaria veroorzaakt (18). 
Kortom, er is goede hoop dat door het verrij-
ken van het meel met ijzer-EDTA bloed-
armoede op een veilige en effectieve manier 
kan worden teruggedrongen.
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afb. 1. ijzer-edta. 
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