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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9515
Aanbeveling over foliumzuur voor vrouwen die zwanger willen worden of
pas zwanger zijn
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,
the Superior Health Council of Belgium provides an expert opinion on the folic acid
content of food supplements for women who wish to become pregnant and for pregnant
women until the end of the first trimester of pregnancy.
Versie gevalideerd op het College van
April - 20191

I

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

In december 2018 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een vertrouwelijk advies
uitgebracht over een verzoek tot afwijking van het Directoraat-generaal ‘Dier, Plant en
Voeding’, dienst ‘Voedingsmiddelen, Diervoeders en andere Consumptieproducten’ met
betrekking tot het foliumzuurgehalte in supplementen voor vrouwen met een actieve
kinderwens en die pas zwanger zijn.
In het kader van dit vertrouwelijk advies werd een literatuurstudie uitgevoerd over de juiste
aanbeveling van vitamine B9, in het bijzonder om uit te maken of de aanbevolen hoeveelheid
van 400 µg/d nog altijd correct is.
Het onderhavige advies brengt verslag uit over deze literatuurstudie en bevat een antwoord
op de volgende onderzoeksvraag:
Is na bestudering van de recentste wetenschappelijke publicaties de huidige aanbeveling van
400 µg/d al dan niet geschikt voor vrouwen die zwanger willen worden en die pas zwanger
zijn?

1

De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen.
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een
nieuwe versie van het advies uitgebracht.
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II

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Een inname van 400 µg/d foliumzuur volstaat om in een significant aantal gevallen
misvormingen van de foetus te voorkomen. Maar bij een verhoogd risico op neuraalbuisdefect,
in het bijzonder ter voorkoming van een recidief, kan een arts een hogere ‘veiligheidsdosis’
voorschrijven. Aangezien dit verhoogd risico niet voorkomt bij de hele doelgroep moet deze
hogere dosis niet worden voorgesteld als zijnde beter dan de supplementen met 400 µg/d
foliumzuur die vandaag worden aanbevolen aan het hele doelpubliek. De bestudeerde
literatuur toont immers aan dat dosissen die hoger zijn dan de huidige aanbevelingen niet
doeltreffender blijken te zijn voor algemene preventie.
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MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden
die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.
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De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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III METHODOLOGIE
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein VGVV (Voeding
en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen) de nodige expertises bepaald. Om de vraag
te beantwoorden werd de beoordeling van het dossier toevertrouwd aan de permanente
werkgroep VGVV van de HGR waarbinnen de expertises die onder punt VI worden
weergegeven vertegenwoordigd waren. De experten van de werkgroep hebben een algemene
belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie
heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties
die in deze materie bevoegd zijn (peer reviewed), alsook op het oordeel van de experten.
Na de goedkeuring van het advies door de permanente groep VGVV werd het advies tot slot
gevalideerd door het College.
IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE
Lijst van afkortingen
EFSA
HGR
KB
NHS (UK)
NTD
US CDC
VGVV
WGO/WHO
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European Food Safety Authority
Hoge Gezondheidsraad
Koninklijk Besluit
National Health Service of United Kingdom
Neural tube defect
United States Centers for Disease Control and Prevention
Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen
Wereldgezondheidsorganisatie - World Health Organization

Huidige stand van zaken

We
herinneren
eraan
dat
het
KB
van
19
september
2017
over:
‘De maximumwaarde van bepaalde vitamines, mineralen en oligo-elementen per in de
etikettering aanbevolen dagelijks te gebruiken portie of per hoeveelheid van het
voedingsmiddel gelijk aan het gemiddeld dagelijkse verbruik ervan’ gebaseerd is op de in
2016 gepubliceerde Voedingsaanbevelingen voor België.
De dagelijkse maximale dosis van 500 µg/d foliumzuur in voedingssupplementen wordt als
volgt gemotiveerd:
‘De maximale toelaatbare hoeveelheid is gebaseerd op de inname van de synthetische vorm
van foliumzuur. Hoge innames van foliumzuur worden geassocieerd met theoretische risico’s
op neveneffecten. Een hoge dosis foliumzuur kan een anemie die veroorzaakt wordt door
vitamine B12-deficiëntie corrigeren, maar toch bestaat er enige bekommernis dat de eigenlijke
deficiëntie aan vitamine B12 gemaskeerd wordt waardoor irreversibele neurologische schade
kan ontstaan indien geen vitamine B12 wordt toegediend (EFSA, 2009; HGR, 2011). Het is
dus een algemeen gezondheidsprobleem dat een vitamine (foliumzuur) de symptomen van
een andere vitaminedeficiëntie gedeeltelijk maskeert, die daardoor lang onopgemerkt blijft.
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Bijgevolg is het noodzakelijk voorzichtig te zijn met het advies foliumzuur te nemen, in het
bijzonder in de vorm van verrijkte voeding of supplementen (hoofdzakelijk in het geval van
synthetisch foliumzuur). Het is immers geweten dat er een verhoogd risico is op gemaskeerde
vitamine B12-deficiëntie bij de oudere bevolking. Dit voorbehoud is daarentegen niet van
toepassing op vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn. ‘ (HGR, 2016).
2

Algemene beschouwingen

In het kader van het verzoek tot afwijking, waarover de HGR onlangs een advies uitbracht,
had de indiener van het verzoek de opdracht gegeven een vertrouwelijk rapport op te maken
met alle wetenschappelijke argumenten die de inname van foliumzuursupplementen
rechtvaardigen bij vrouwen die zwanger willen worden, meer specifiek ter preventie van het
openblijven van de neurale buis bij de foetus.
Volgens dit rapport heeft 39% van de Belgische zwangere vrouwen in de loop van het eerste
zwangerschapstrimester een subnormale folaatconcentratie in de erytrocyten. Dit feit moet in
verband worden gebracht met het lage percentage vrouwen die dergelijke supplementen
nemen. Want slechts een derde van de zwangere vrouwen neemt een folaatsupplement. Dit
is een belangrijk element, des te meer omdat de gewone, dagelijkse voeding in België niet
verrijkt is met folaten, wat wordt gestaafd door het lage folaatgehalte bij de Belgische
bevolking.
Het heilzame effect van folaatsuppletie bij Belgische vrouwen die zwanger willen worden of
zwanger zijn, wordt niet tegengesproken en staat onbetwistbaar vast.
Op basis van de publicatie van Obeid et al. van 2018 meende de verzoeker echter dat een
inname van 400 µg/dag onvoldoende is aangezien die het folaatgehalte in de erytrocyten niet
normaliseert (norm: 906 nmol/l) bij bijna de helft van de vrouwen die worden geacht een
foliumzuurdeficiëntie te hebben (gehalte < 906 nmol/l) en die deze dosis gedurende 4 weken
innemen. De publicatie toont aan dat een supplement van 800 µg/d doeltreffender is dan 400
µg/d voor zover het folaatgehalte zowel na 4 als na 8 weken supplementinname vaker
opnieuw de norm van >906 nmol/l haalt (Aanmerkelijk meer vrouwen in de 800 μg-groep
bereikten de gewenste RBC-folaatconcentraties na 4 weken (45,5 vs. 31,3%; p = 0,041) of na
8 weken (83,8 vs. 54,5%; p < 0,001) in vergelijking met de 400 μg-groep) (Obeid et al., 2018).
De verzoeker besloot hieruit dat de huidige algemene aanbevelingen van 400 µg ontoereikend
zijn en een inname van 800 µg systematisch zou moeten aanbevolen worden.
Het hoeft geen verbazing te wekken dat een ‘hoge’ dosis folaten hogere bloedwaarden geeft
dan een lagere dosis. De vraag is of deze hogere bloedwaarden een betere preventie bieden
tegen foetale misvormingen gelieerd aan folaatdeficiëntie tijdens de zwangerschap. De
publicatie van Obeid et al. 2018 behandelt deze kwestie niet.
3

Huidige officiële aanbevelingen

3.1 Aanbevelingen van de WGO
‘Zodra vrouwen actief zwanger proberen te worden zouden ze een foliumzuursupplement
moeten nemen (400 μg/dag) tot 12 weken na de conceptie. Vrouwen bij wie een
neuraalbuisdefect van de foetus werd vastgesteld of die bevallen zijn van een baby met dit
type misvorming moeten worden geïnformeerd over het risico op herhaling, over het
beschermend effect van foliumzuursuppletie in de periconceptionele periode en ze moeten
een hoge dosering (5 mg foliumzuur per dag) krijgen. ‘ (WGO, 2006; De-Regil et al., 2015).
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3.2 Haute Autorité de Santé (Frankrijk), 2002
‘Vrouwen zonder relevante medische voorgeschiedenis die zwanger willen worden, krijgen de
raad om een systematische suppletie te nemen in een dosis van 0,4 mg/dag.
Bij vrouwen met een verhoogd risico wordt foliumzuursupplement van 5 mg/dag aanbevolen
zodra ze een actieve zwangerschapswens hebben. Vrouwen met een verhoogd risico zijn
enerzijds vrouwen met een voorgeschiedenis van een neuraalbuisdefect bij een voorgaande
zwangerschap en anderzijds vrouwen die anti-epileptica nemen (omdat die een
folaatdeficiëntie kunnen veroorzaken).
3.3 US CDC
« The U. S. Public Health Service and CDC recommend that all women of childbearing age
consume 0.4 mg (400 micrograms) of folic acid daily to prevent two common and serious birth
defects, spina bifida and anencephaly. All women between 15 and 45 years of age should
consume folic acid daily because half of U.S. pregnancies are unplanned and because these
birth defects occur very early in pregnancy (3-4 weeks after conception), before most women
know they are pregnant. CDC estimates that most of these birth defects could be prevented if
this recommendation were followed before and during early pregnancy.
Recurrence Prevention :
All women who have already had an NTD-affected pregnancy should consume 0.4 mg (400
micrograms) of folic acid every day when not planning to become pregnant. When these
women are planning to become pregnant, they should consult with their health care provider
about the desirability of following the August 1991 U.S. Public Health Service guideline. The
guideline called for consumption of 4 milligrams (4000 micrograms) of folic acid daily beginning
one month before they start trying to get pregnant and continuing through the first three
months of pregnancy. Although it appears that a lower dose, such as 0.4 milligrams, may have
as great a beneficial effect as 4.0 milligrams, many health care providers recommend the
higher dose. This recommendation is based on data from the most rigorous scientific study
involving women who had previous pregnancies affected by neural tube defects. This dosage
should be prescribed and monitored by the health care provider. »
3.4 NHS (UK)
« Vitamins, supplements and nutrition in pregnancy :
Eating a healthy, varied diet in pregnancy will help you to get most of the vitamins and
minerals you need. But when you are pregnant you will need to take a folic acid supplement.
It's recommended that you take: 400 micrograms (mcg) of folic acid each day – you should
take this from before you are pregnant until you are 12 weeks pregnant. »
4

Argumentatie

De toediening van 4, zelfs 5 mg/d foliumzuur bij vrouwen met een actieve
zwangerschapswens en/of die pas zwanger zijn, vormt geen gevaar voor de gezondheid. Het
gangbare gebruik van deze dosissen ter preventie van een recidief toont dit duidelijk aan. Er
is dus geen bezwaar tegen de aanbeveling van een dagelijkse hogere dosis bij een algemene
populatie, zelfs bij zwangere vrouwen omdat er geen risico’s aan verbonden zijn. Deze
vaststelling is echter op zich geen reden om automatisch hogere dosissen aan te bevelen. Uit
epidemiologische studies blijkt dat er een, weliswaar onduidelijk, verband is tussen de
folaatconcentratie in de erytrocyten en het risico op foetale misvormingen, niet alleen neurale,
maar ook aan de nieren, het hart, verhemelte enz. Het ontbreekt in deze studies echter aan
een duidelijke drempel waarboven het risico verdwijnt, aangezien in het merendeel van de
onderzoeken een risiconiveau blijft bestaan. In werkelijkheid verkleint het risico in het beste
geval maar 40 à 50%. De laatste 10 jaar is de incidentie van misvormingen van de neurale
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buis niet verder gedaald, zelfs bij een veralgemeende hogere dosis (Khoshnood, B. et al.,
2015; Morris, J. et al., 2018). Dit doet vermoeden dat andere elementen, in het bijzonder
gedeeltelijk bekende genetische factoren, mee bepalen of het risico zich voordoet.
Daarom werden andere methodes gekozen om te bepalen wat de optimale of minimale
foliumzuurconcentratie in het bloed is die als normaal kan worden beschouwd. Uiteindelijk
werd het foliumzuurgehalte dat de homocysteïneconcentratie laag houdt beschouwd als
wenselijk en ‘normaal’.
Deze homocysteïnewaarden blijven echter in individuele gevallen op het laagste niveau bij
soms erg veranderlijke folaatinnames.
Kortom, de normaalwaarde in de erytrocyten is een geconstrueerde parameter. Deze
variabele heeft een niet-lineaire relatie met het risico op misvormingen. Het is ook absoluut
niet de enige kwalitatieve of kwantitatieve risicofactor (Crider et al., 2014; WGO, 2015).
Bovendien is de geselecteerde waarde die het risico gevoelig zou verminderen gebaseerd op
de resultaten van slechts één oud onderzoek (1985-1990), dat werd uitgevoerd in de
specifieke context van Ierland (waar andere factoren, in het bijzonder inteelt onder
eilandbewoners en de incidentie van stofwisselingsaandoeningen, meespelen) (Daly et al.,
1995).
Studies naar de voorkoming van recidive tonen ook aan dat een inname van 400 µg/d volstaat
om in een significant aantal gevallen misvormingen te vermijden, en dat een ‘veiligheidsdosis’
van 4 mg/d meer uit pure voorzorg wordt aangeboden.
Maar men moet daarom niet die voorzorgsmaatregel uitbreiden naar alle vrouwen. Een
supplement mag niet worden aanbevolen op basis van een bloedwaarde ‘die wordt geacht de
preventie te verbeteren’ eenvoudigweg omdat die waarde hoger zou zijn.
De HGR is van mening dat voor de doelgroep die geen verhoogd risico loopt een hogere dosis
dan 400µg/d foliumzuur dus niet moet worden beschouwd als zijnde beter dan supplementen
van 400 µg/d. Uit de bestudeerde literatuur blijkt immers dat dosissen die hoger liggen dan de
huidige aanbevelingen niet efficiënter zijn in geval van algemene preventie. Er moet
daarentegen een grotere inspanning worden geleverd om meer Belgische vrouwen die een
kinderwens hebben of zwanger zijn preventief foliumzuur te laten nemen, zoals aanbevolen
door de HGR.
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
De samenstelling van het Bureau en het College, alsook de lijst met de bij KB benoemde
experten is beschikbaar op de website van de HGR: (wie zijn we?.).
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten).
De volgende experten hebben deelgenomen aan het opstellen en goedkeuren van het advies.
Het voorzitterschap werd waargenomen door Stefaan DE HENAUW en het wetenschappelijk
secretariaat door Florence BERNARDY en Michèle ULENS.
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Dit advies werd door een extern bureau vertaald.
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