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   negentig is 
een aantal landen, waaronder de

VS en Canada, overgegaan tot het
verplicht verrijken van graanproduc-
ten met foliumzuur (de synthetische
vorm van de B-vitamine folaat). Dit
besluit is genomen naar aanleiding
van onderzoeksgegevens die duiden
op een beschermende werking van
foliumzuur tegen aangeboren afwij-
kingen, gecombineerd met het feit dat
de folaatinname in Westerse landen

lang niet altijd adequaat is. Andere
landen, waaronder Nederland, kiezen
tot dusver voor het advies aan vrou-
wen met een kinderwens om een foli-
umzuurpreparaat te gebruiken.

Foliumzuurstatus     De
Gezondheidsraad heeft in 2003 de

aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
(ADH) foliumzuur voor volwassenen
vanaf 19 jaar vastgesteld op 300 µg
per dag; en voor vrouwen die borst-
voeding geven en vrouwen die zwan-
ger zijn of willen worden op 400 µg.
Dat een groot deel van de bevolking
de ADH niet haalt, blijkt uit cijfers
van de Voedselconsumptiepeilingen
(VCP). Zo lag de gemiddelde folium-
zuurinneming van jongvolwassen
mannen en vrouwen in de VCP 2003
ruim onder de ADH (220 µg voor
mannen en 153 µg voor vrouwen)
(1). Het aantal volwassenen met een
foliumzuurinneming die lager is dan
de behoefte wordt geschat op 40 tot
68 procent (2).

De bovengrens voor foliumzuur is
door de Amerikaanse FDA vastgesteld
op 1 mg per dag, gebaseerd op moge-
lijke maskering van vitamine B12-

deficiëntie bij een hogere inname.
Volgens het RIVM is het gevaar van
maskering echter gering, mits huisart-
sen hier bij risicogroepen alert op zijn
(3).

Verrijking    Het verrijken van
levensmiddelen met foliumzuur is in
Nederland volgens de Warenwet offi-
cieel niet toegestaan, in tegenstelling
tot de meeste andere Europese lan-
den. Op 2 december 2004 bepaalde
het Europese Hof echter dat
Nederland verrijkte producten niet
van de markt mag weren, zolang er
geen bewijs is voor een schadelijke
werking voor de gezondheid. Dit
heeft ertoe geleid dat een beperkt
aantal producten ontheffing van het
ministerie van VWS heeft gekregen
(zie tabel 1).

Voeding en gezondheid

Optimale foliumzuurvoorziening: 
een uitdaging voor voedingskundigen
De rol van foliumzuur in de volksgezondheid staat

momenteel sterk in de belangstelling. Een verhoging van

de gemiddelde inname is volgens veel deskundigen wen-

selijk voor de preventie van neurale buisdefecten en

mogelijk ook hart- en vaatziekten, hoewel het bewijs

voor dit laatste niet sluitend is. De discrepantie tussen

uitkomsten van verschillende typen onderzoek geeft aan

dat we nog lang niet alles weten over de werking van foli-

umzuur. Het is een uitdaging voor voedingskundigen om

de beschikbare gegevens in perspectief te zien.
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Binnen twee jaar een EU-verordening

voor vrijwillige verrijking van levens-

middelen?

Vrouwen met een kinderwens krijgen het advies een foliumzuurpreparaat te gebruiken.
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Beleid    De Gezondheidsraad zal het
huidige beleid met betrekking tot ver-
plichte of vrijwillige verrijking met
microvoedingsstoffen naar verwach-
ting op afzienbare termijn evalueren.
In januari van dit jaar heeft minister
Hoogervorst in een brief aan de
Gezondheidsraad hierover advies
gevraagd. De minister wil graag weten
voor welke microvoedingsstoffen de
normale voeding onvoldoende garan-
ties voor adequate inname levert, op
welke manier een adequate inname
kan worden gewaarborgd en wat op
basis van een kosten-batenanalyse de
gezondheidswinst zou zijn van een
actief verrijkingsbeleid, al dan niet

verplicht. Wanneer de Gezondheids-
raad dit advies zal uitbrengen, is nog
niet bekend. Hierbij moet er rekening
mee worden gehouden dat op een ter-
mijn van een à twee jaar naar ver-
wachting de EU-verordening voor
vrijwillige verrijking van levensmid-
delen van kracht zal worden.
Verplichte verrijking, zoals in de VS
en Canada, komt in deze verordening
echter niet aan de orde.

Hart- en vaatziekten    Sinds ruim
30 jaar geleden het eerste patiënt-
controleonderzoek een verband tus-
sen homocysteïne en hart- en vaat-

ziekten liet zien, is in diverse epide-
miologische studies bevestigd dat een
verhoogd homocysteïnegehalte is
geassocieerd met hart- en vaatziekten.
Omdat foliumzuur de eigenschap
heeft het homocysteïnegehalte effec-
tief te verlagen, ligt de veronderstel-
ling van een beschermende werking
van foliumzuur tegen hart- en vaat-
ziekten voor de hand. De relatie tus-
sen foliumzuur, andere B-vitamines
als vitamine B6 en B12, homocysteïne
en hart- en vaatziekten blijkt echter
gecompliceerder te zijn dan gedacht.

Observationeel onderzoek    Uit
een aantal prospectieve studies van
hoge kwaliteit kwam inderdaad naar
voren dat een hogere folaatinname of
-spiegel, is geassocieerd met een lager
risico op hart- en vaatziekten in de
algemene bevolking (primaire pre-
ventie) (4). Een recent onderzoek van
Yang et al (5) laat een duidelijke
trendbreuk zien in de sterfte aan een
beroerte na de introductie van ver-
plichte verrijking in de VS en Canada.
Voordat verplichte verrijking een feit
was, was al een dalende trend in sterf-
te aan beroerte te zien. Na implemen-
tatie zette deze trend zich echter in
versterkte mate voort. Deze versterkte
daling resulteerde in totaal in onge-
veer 16.000 minder sterfgevallen aan
een beroerte in beide landen, in ver-
gelijking met een situatie zonder
trendbreuk.

Interventieonderzoek    Om de rol
van foliumzuur, B12 en B6 in hart- en
vaatziekten te onderzoeken in secun-
daire preventie (wanneer al sprake is

van hart- en vaatziekten), zijn diverse
grote interventiestudies bij patiënten
gestart. Hierin kregen patiënten met
al aanwezige hart- en vaataandoenin-
gen of een hoog risico hierop, hoge
doses B-vitamines toegediend.
Eindpunten waren het opnieuw
optreden van een cardiovasculair
incident of sterfte hieraan. Inmiddels
zijn de resultaten van drie van deze
onderzoeken bekend (VISP, HOPE-2
en NORVIT, zie tabel 2). De uitkom-
sten zijn in grote lijnen consistent en
laten zien dat het behandelen van
patiënten met hoge doses foliumzuur,
B6 en B12 geen klinisch effect heeft.
Wel werd in HOPE-2 een klein gun-
stig effect van B-vitamines op beroer-
te gezien en in het NORVIT-onder-
zoek een trend richting een verhoogd
risico op hart- en vaatziekten.

Primaire versus secundaire pre-
ventie    Yvo Smulders (internist bij
het VU medisch centrum) doet
onderzoek naar het homocysteïne- en
folaatmetabolisme. In reactie op de
recente publicaties zegt Smulders:
‘Het is jammer dat de populaire
media op grond van deze resultaten
het belang van homocysteïne als
opkomende risicofactor voor hart- en
vaatziekten in twijfel trekken. De uit-
komsten van deze trials zijn namelijk
niet het einde van het verhaal’.

Volgens Smulders is er een aantal
mogelijke verklaringen voor de resul-
taten. Zo zou een extreem hoge dosis
B-vitamines neveneffecten kunnen
hebben, die het gunstige effect op
homocysteïne teniet doen. Gebleken
is dat het grootste effect van folium-
zuur voor homocysteïneverlaging al
bij 400 à 500 µg foliumzuur wordt
bereikt, terwijl in de interventiestu-
dies tot het vijfvoudige werd gebruikt.
Verder is mogelijk dat de interventie
te laat is ingezet en dat folaat bij min-
der vergevorderde atherosclerose wel
een gunstig effect laat zien. ‘Misschien
moeten we gewoon meer geduld heb-
ben. In de cardiovasculaire genees-
kunde zijn we verwend geraakt door-
dat interventies met medicijnen, zoals

In NORVIT-onderzoek trend richting

verhoogd risico op hart- en 

vaatziekten

Productnaam Bedrijf Foliumzuur/100 g

Céréal appel-hazelnootkoekjes Nutrition & Santé Benelux 350 µg

DIXI druivensuiker Van der Poel Beheer BV 100 µg

Nimm2 Lachgummi Storck BV 200 µg

Ontbijtgranen (AH) Albert Heijn 167-333 µg

Ontbijtgranen (Jos Poell) Jos Poell BV 167-333 µg

Ontbijtgranen (Kellogg’s) Kellogg’s Nederland 167-333 µg 

Graanrepen (Kellogg’s) Kellogg’s Nederland 125-170 µg

Becel pro.activ Extra Light Unilever Nederland 500 µg 

Bronnen: Ministerie van VWS en Staatscourant juli - oktober 2005.

Tabel 1: Met folium-

zuur verrijkte pro-

ducten waarvoor het

ministerie van VWS

ontheffing heeft ver-

leend.
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statines en antihypertensiva, op rela-
tief korte termijn resultaten laten
zien. Het is echter aannemelijk dat de
periode die nodig is om het effect van
sommige interventies te zien, meer
vergelijkbaar is met de tijd waarin
atherosclerose zich ontwikkelt.’ Als
laatste bestaat de mogelijkheid dat
niet homocysteïne zelf, maar een
andere stof die aan homocysteïne is
gerelateerd, de werkelijke risicofactor
is.

Hoe gaan we nu verder? ‘Indien ook
de resultaten van nog lopende inter-
ventiestudies een neutraal effect uit-
wijzen, zullen we ons gezond verstand
moeten gaan gebruiken’, aldus
Smulders. ‘Hyperhomocysteïnemie is
en blijft geassocieerd met hart- en
vaatziekten, daar veranderen deze
resultaten niets aan’. Om het homo-
cysteïnegehalte te verlagen, is een
klein beetje extra foliumzuur vaak al

voldoende. Dit betekent dat een groot
deel van de bevolking baat zou kun-
nen hebben bij een hogere inname
van foliumzuur. De winst voor de
volksgezondheid zit misschien meer
in primaire dan in secundaire preven-
tie.’

Afweging    Dat foliumzuur een
beschermende werking heeft tegen
neurale buisdefecten, is breed geac-
cepteerd in wetenschappelijke krin-
gen. Rond de preventie van hart- en
vaatziekten zijn er echter meer onze-
kerheden. De huidige stand van de
wetenschap wijst richting een preven-
tief effect van een licht verhoogde
inname in primaire preventie, maar
niet op een therapeutisch effect van
een hoge dosis in secundaire preven-
tie.

Op korte termijn zal de Gezond-

heidsraad op basis van de stand van
de wetenschap de afweging maken of
een wijziging van het beleid nodig is
om de foliumzuurstatus in Nederland
te verbeteren. Op lange termijn zal
nieuw onderzoek naar het folaat-
metabolisme naar verwachting 
meer duidelijkheid geven.
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In HOPE-2 klein gunstig

effect van B-vitamines

op beroerte gezien

Tabel 2: Overzicht

recente interventie-

onderzoeken.

Studie N Onderzoeksgroep Interventiedosis / dag

VISP (6) 3680 Patiënten die een beroerte doorgemaakt hebben Hoge dosis: 2,5 mg foliumzuur, 25 mg B6 en 0,4 mg

B12 + multi-vitaminenpreparaat

Lage dosis: 20 µg foliumzuur, 0.2 mg B6 en 6 µg 

B12 + multi-vitaminenpreparaat (achtergronddieet

ook verrijkt met foliumzuur)

HOPE-2 (7) 5522 Patiënten met vaataandoeningen of diabetes 2,5 mg foliumzuur, 50 mg B6 en 1 mg B12 (achter-

gronddieet ook verrijkt met foliumzuur)

NORVIT (8) 3749 Patiënten die een myocardinfarct doorgemaakt 0,8 mg foliumzuur, 0,4 mg B12 en 40 mg B6

hadden óf 0,8 mg foliumzuur en 0,4 mg B-12

óf 40 mg B6

Producten waarin

foliumzuur zit of

waaraan het is toe-

gevoegd.


