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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9213 

 
Voedingssupplementen op basis van de combinatie van vitamine B12 en 

foliumzuur 
 

In this scientific policy advisory report the Superior Health Council of Belgium provides an expert 

opinion on the safety of placing dietary supplements based on the combination of vitamin B12 

and folic acid on the market for the general population and for specific groups. 

 
It also provides  Public Health authorities and  physicians, specific recommendations on the utility 

and toxicity of these products especially for women who want to become pregnant (folic acid) and 

for elderly persons with an increased risk of vitamin B12 deficiency. 
 

3 december 2014 

 

 

 

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
In het kader van de notificatie van voedingssupplementen ontvangt het Directoraat-Generaal 
Dier, Plant en Voeding (DG4) verschillende notificatiedossiers voor voedingssupplementen die 
zowel vitamine B12 als foliumzuur bevatten. Het gehalte aan vitamine B12 ligt in deze dossiers 
tussen 3 µg (wat overeenkomt met de wettelijk vastgelegde maximale limiet voor vitamine B12) 
en 1 mg. Het gehalte aan foliumzuur is in deze producten meestal aanwezig in een hoeveelheid 
die lager ligt dan de wettelijk vastgelegde limiet van 400 µg. 
 
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) wordt bij deze gevraagd om een algemeen advies uit te 
brengen betreffende de veiligheid voor de volksgezondheid bij consumptie van 
voedingssupplementen die vitamine B12 (in een hoeveelheid > 3 µg) bevatten in combinatie met 
foliumzuur.  
 

 
2. CONCLUSIE 

 
- Met betrekking tot voedselveiligheid kan de HGR het gebruik van voedingssupplementen met 

een hoge dosis vitamine B12 niet ongunstig adviseren: een hoge dosis Vit B12 is niet toxisch 
op zich, ook niet in combinaties. 
 

- Met betrekking tot voedselveiligheid kan de HGR combinaties van vitamine B12 en folaten, 
die de behoeftes dekken (2 à 3 µg en 200 à 400 µg respectievelijk), niet ongunstig adviseren. 
 

- De HGR ontraadt het langdurig gebruik van hoge dosissen van folaten (hoger dan 0,5 mg). 
De maximaal toelaatbare inname (MTI) van synthetisch foliumzuur ligt op 1 mg/d (Institute of 
Medicine) en een hoge dosis aan folaten dreigt een tekort aan vitamine B12, dat gepaard 
gaat met een “secundair” tekort aan folaten, te maskeren.  
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Het weloverwogen gebruik op medisch toezicht en gedurende een beperkte periode door een 
populatie vrouwen met zwangerschapswens maakt een uitzondering op dit ongunstig advies 
(tot een inname van 1 mg foliumzuur/dag).  
 

- De HGR geeft een ongunstig advies voor de voedingssupplementen met een  combinatie van 
een hoge dosis folaten (> 0,5 mg/d) en vitamine B12 (> 100 µg/d) aangezien dit enkel 
gerechtvaardigd is als een behandeling van bepaalde ziektetoestanden onder medisch 
toezicht.  
 

Algemene opmerkingen : 
 
- In alle gevallen waarin een toelating wordt verleend, dienen de claims en richtlijnen m.b.t. 

gebruiksduur overeen te komen met wat hogerop wordt aanbevolen. 
 

- De associaties van hoge dosissen (met beweringen die geen betrekking hebben op een 
ziekte en dus uitsluitend bedoeld zijn voor de gezonde populatie) zijn niet veilig en niet nuttig. 

 
- Voor Vit B12 bestaat geen MTI. Wat betreft de maximale gehalten van Vit B12  die worden 

toegelaten in voedingssupplementen is het toch belangrijk er op te wijzen dat deze gehalten 
in voedingssupplementen zich dicht bij de ADI (aanbevolen dagelijkse inname) zouden 
moeten situeren; de maximale gehalten voor Vit B12 zouden de ADI (1,4 µg/d)  met niet meer 
dan 200 - 300 % mogen overschrijden. Boven deze grenzen zijn ze voor de volksgezondheid 
nutteloos en een verspilling van middelen. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat 
combinaties in eenzelfde voedingssupplement van megadoses nutriënten en 
spoorelementen, waar geen MTI’s voor bestaan, nadelige effecten kunnen hebben op de 
gezondheid door peroxidatie en interacties met vrije radicalen. 

 
 
Sleutelwoorden en MeSH descriptive terms1 
 

Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichworte 

Food legislation “Legislation, 
Food” 

Voedingswetgevi
ng 

Législation, 
nutrition 

Gesetzgebung 

Nutrition policy Nutrition policy Voedingsbeleid Politique 
nutritionnelle 

Ernährungspolitik 

Nutritional 
requirement 

Nutritional 
requirement 

Nutritionele 
behoefte 

Besoin 
nutritionnel 

Nährstoffbedarf 

Food supplement Dietary 
supplement 

Voedingssupple
ment 

Complément 
alimentaire 

Nahrungsergänz
ungsmittel 

Food safety “Food Safety” Voedselveiligheid Sécurité 
alimentaire 

 

Risk assessment “Risk 
assessment” 

Risicoanalyse Evaluation des 
risques 

Risikobewertung 

Vitamin B12 “Vitamin B12” Vitamine B12 Vitamine B12 Vitamine B12 

Folic acid « Folic acid » Foliumzuur Acide folique  
* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 
for PubMed. 
 

                                                
 
1
 De Raad wenst te verduidelijken dat de Mesh-termen en sleutelwoorden gebruikt worden als verwijzing 

en voor de snelle bepaling van de scope van het advies.  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Lijst van de gebruikte afkortingen 
ADI  Aanbevolen dagelijkse opname 
DG4  Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding 
HGR  Hoge Gezondheidsraad 
MTI  Maximaal toelaatbare inname 
VGVV  Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen 
 
 

3.1 Methodologie 
 
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige 
expertises bepaald. De experten van de werkgroep hebben een algemene en een ad hoc 
belangenverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Om op de vraag te kunnen antwoorden werd het dossier toevertrouwd aan de permanente 
werkgroep VGVV (Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen) van de HGR waarvan 
de expertises in de tabel onder paragraaf 4 worden voorgesteld. Het advies berust op een 
overzicht van de wetenschappelijke literatuur, de grijze literatuur en het oordeel van de experts.  
 
Na goedkeuring van het advies door de permanente werkgroep VGVV werd het advies tenslotte 
gevalideerd door het College. 
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3.2 Uitwerking 
 
- De inname van Vitamine B12 op zich is niet toxisch ook niet bij hoge dosering. Dosissen van 

100 tot 1000 µg/dag hebben geen nadelige effecten in een gezonde populatie (SCF, 2000 ; 
FAO-WHO, 2002 ; EFSA, 2006 ; HGR, 2009). Moeten we dan hoge dosissen toelaten? Voor 
Vit B12 bestaat geen MTI. De HGR wenst er wel op te wijzen dat de maximale gehalte in 
voedingssupplementen zich dicht bij de ADI zouden moeten situeren; de maximale gehalten 
voor Vit B12 zouden de ADI (1,4 µg/d)  met niet meer dan 200 - 300 % mogen overschrijden. 
Boven deze grenzen zijn ze voor de volksgezondheid nutteloos en een verspilling van 
middelen. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat voor nutriënten en spoorelementen waar 
geen MTI’s voor bestaan megadosering ervan in combinatie met elkaar in eenzelfde 
voedingssupplement nadelige effecten kan hebben op de gezondheid door peroxidatie en 
interacties met vrije radicalen. 
 

- Daarentegen is foliumzuur op zich potentieel gevaarlijk, voornamelijk in hoge dosis (MTI op 
volwassen leeftijd van synthetisch foliumzuur ligt op 1 mg/d  volgens het Institute of Medicine 
- IOM: http://iom.edu/Reports.aspx). Maar er moet in elk geval vermeden worden dat een 
adequate inname van foliumzuur door vrouwen die zwanger wensen te worden en door 
vrouwen in het eerste trimester van de zwangerschap ontmoedigd of geremd wordt. 
Inderdaad,  afwijkingen van de sluiting van de neurale buis kunnen deels  worden voorkomen 
door een inname van 0,4 mg folaten/dag, wat enkel met supplementen kan worden bereikt. 
Elke inname die hoger is dan 1 mg, wat in bepaalde situaties gerechtvaardigd is, valt onder 
medisch voorschrift, en betreft dus een geneesmiddel  

 
- Een ander probleem heeft te maken met de vaststelling dat een belangrijk deel van de 

(Belgische) bevolking lijdt aan een gemaskeerd tekort aan vitamine B12. Dit langdurig tekort 
induceert, voornamelijk bij oudere personen, een neuropathie (neuritis met areflexie) maar 
ook een secundair folatentekort dat verantwoordelijk is voor een megaloblastaire anemie. Het 
gevaar is dus enkel reëel voor volwassenen, en vooral ouderen, afgezien van de 
uitzonderlijke ziekte van Imerslund bij kinderen. 

 
Iemand met een tekort aan vitamine B12 die alleen folaten gebruikt, zal dus zijn secundair 
tekort, en de megaloblastaire anemie die daaruit volgt, verbeteren. Foliumzuur heeft echter 
geen effect op de neuritis die een direct gevolg is van het tekort aan vitamine B12. Deze 
neuritis zal in dit geval langzaam, en op onomkeerbare wijze, blijven evolueren. Deze 
toestand is de facto des te “schadelijker” omdat de behandeling met folaten de anemie doet 
verdwijnen terwijl de neuritis eerst latent blijft bestaan en pas laattijdig tot uiting komt. Deze 
situatie van onbedachtzaam gebruik van folaten bij een persoon die zich er niet van bewust is, 
maar die eigenlijk een tekort aan vitamine B12 heeft, maakt de vroege diagnose van dit tekort 
moeilijk, aangezien net deze associatie van megaloblastaire anemie, zonder precedent en 
gepaard met een vermoeden van neuritis, de aandacht van de geneesheer trekt en hem doet 
denken aan een vitamine B12-tekort. In praktijk staan artsen wantrouwig tegenover het 
innemen van folaten alleen. Ze zijn ook niet happig op niet-evenwichtige associaties (te veel 
folaten die maskeren, niet voldoende B12 om te behandelen of af te remmen). Ze zijn 
daarentegen minder terughoudend ten opzichte van het gebruik (zelfs van hoge doses) van 
vitamine B12. De vraag kan dan worden gesteld of een voedingssupplement met een goede 
verhouding van foliumzuur en Vit B12 niet aan de bevolking kan worden aangeboden zonder 
schade toe te brengen aan de groep die onbewust een Vit B12 tekort heeft. 

 
 
 
 
 

http://iom.edu/Reports.aspx)
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Deze benadering brengt echter een aantal, bijna onoverkomelijke, moeilijkheden met zich mee 
als daar zijn: 
  

(1) Deze benadering behoort tot het therapeutisch domein ter behandeling van bepaalde 
aandoeningen onder medisch toezicht; dit impliceert dat het product niet meer als 
voedingssupplement kan worden aanzien. 
 

(2) Maar het is ook niet mogelijk om een vitamine B12-tekort te vermijden, laat staan te 
behandelen, via orale weg. Dit is geldig voor alle gevallen : (a) in het geval van de ziekte 
van Biermer (gekenmerkt door een tekort aan een intrinsieke factor in atrofisch 
maagslijmvlies), wordt het vitamine per definitie niet geabsorbeerd, terwijl (b) bij een 
algemeen voedingstekort, de hoeveelheden nodig om de aandoening te verbeteren (1000 
µg – 1 à 2 maal per week) niet voldoende snel kunnen worden opgenomen door een 
slijmvlies dat vitamine B12 100 keer minder opneemt dan via intramusculaire weg. In 
praktijk kan geen enkele orale opname een ziekte van Biermer behandelen, noch een 
aangetoond tekort voldoende compenseren. 

 
(3) Met hoge dosissen van folaten werd geprobeerd om de neurologische gevolgen van   een 

vitamine B12-tekort te behandelen. Deze aanpak had geen echt effect op de neuritis. 
Bovendien is de inname van hoge dosissen folaten in een niet-deficiënte populatie 
potentieel toxisch en kan aanleiding geven tot het beeld van neuritis, wat aanleiding geeft 
tot  het tegenovergestelde van wat werd verwacht. 

 
(4) De voedingsaanbevelingen voor de Belgische bevolking (2009), alsook andere 

autoriteiten of gekende instellingen bevelen over het algemeen een inname van 200 
µg/dag foliumzuur aan voor de gezonde populatie. De aanbevolen inname gaat tot 400 
µg/dag in geval van zwangerschap(swens). Deze inname wordt als veilig beschouwd, ook 
in aanwezigheid van vitamine B12. Maar de ordegrootte van foliumzuurgehaltes die 
ongewenste effecten met zich meebrengt, blijft slecht gedefinieerd. Sommigen beweren 
dat zelfs innames van 400 à 800 µg/dag al een megaloblastaire pernicieuze anemie 
kunnen maskeren. Terwijl anderen beweren dat meer dan 1 mg, of zelfs 5 mg/dag, nodig 
is om dit ongewenst effect te induceren. Deze niveaus van inname geven verder 
aanleiding tot toxische neuritis, te wijten aan folaten, in een gezonde populatie! 

 
Derhalve moet geconcludeerd worden dat een opname, met een nutritioneel preventief doel, van 
meer dan 0,5 mg foliumzuur niet gewenst is in een gezonde populatie, behalve misschien voor 
beperkt gebruik door gezonde vrouwen met de wens zich voort te planten. 
 
 
Conclusies: 
 
- Met betrekking tot voedselveiligheid kan de HGR het gebruik van voedingssupplementen met 

een hoge dosis vitamine B12 niet ongunstig adviseren: een hoge dosis Vit B12 is niet toxisch 
op zich, ook niet in combinaties. 
 

- Met betrekking tot voedselveiligheid kan de HGR combinaties van vitamine B12 en folaten, 
die de behoeftes dekken (2 à 3 µg en 200 à 400 µg respectievelijk), niet ongunstig adviseren. 
 

- De HGR ontraadt het langdurig gebruik van hoge dosissen van folaten (hoger dan 0,5 mg). 
De MTI van synthetisch foliumzuur ligt op 1 mg/d (IOM) en een hoge dosis aan folaten dreigt 
een tekort aan vitamine B12, dat gepaard gaat met een secundair tekort aan folaten, te 
maskeren.  
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Het weloverwogen gebruik gedurende een beperkte periode door vrouwen met 
zwangerschapswens maakt een uitzondering op deze regel. Een dergelijke inname dient te 
gebeuren op medisch voorschrift bij een overschrijding van 1 mg/dag. 
 

- De HGR geeft een ongunstig advies voor voedingssupplementen met de combinatie van een 
hoge dosis folaten (> 0,5 mg/d) en vitamine B12 (> 100 µg/d) aangezien dit enkel 
gerechtvaardigd is  als een behandeling van bepaalde ziektetoestanden onder medisch 
toezicht.  

 
- In alle gevallen waarin een toelating wordt verleend, dienen de claims en richtlijnen m.b.t. 

gebruiksduur overeen te komen met wat hogerop wordt aanbevolen.. 
 

- De associaties van hoge dosissen (met beweringen die geen betrekking hebben op een 
ziekte en dus uitsluitend bedoeld zijn voor de gezonde populatie) zijn niet veilig en niet nuttig. 

 
- Voor Vit B12 bestaat geen MTI. Wat betreft de maximale gehalten van Vit B12  die worden 

toegelaten in voedingssupplementen is het toch belangrijk er op te wijzen dat deze gehalten 
in voedingssupplementen zich dicht bij de ADI zouden moeten situeren; de maximale 
gehalten voor Vit B12 zouden de ADI (1,4 µg/d)  met niet meer dan 200 - 300 % mogen 
overschrijden. Boven deze grenzen zijn ze voor de volksgezondheid nutteloos en een 
verspilling van middelen. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat combinaties in eenzelfde 
voedingssupplement van megadoses nutriënten en spoorelementen, waar geen MTI’s voor 
bestaan, nadelige effecten kunnen hebben op de gezondheid door peroxidatie en interacties 
met vrije radicalen. 

 
 
Bovenstaande aanbevelingen kunnen als volgt worden samengevat in onderstaande 
overzichtstabel. 
 
Overzichtstabel Aanbevelingen van de HGR m.b.t. voedingssupplementen op basis van vitamine B12 in 
combinatie met foliumzuur. 

Type product  Vitamine B12 [µg] Foliumzuur [µg] Advies HGR 

Geïsoleerde 
dosissen 

1 
Alle dosissen 0 + 

 2 0 ≤ 500 + 

 3 0 > 500 -* 

     

Gecombineerde 
dosissen 

4 
Alle dosissen ≤ 500 + 

 5 Alle dosissen > 500 -* 
* Er moet een uitzondering gemaakt worden voor supplementen (met een dosis foliumzuur tot 1 mg/dag) 
die voorbestemd zijn voor vrouwen die zwanger wensen te worden en voor zwangere vrouwen. Men moet 
erover waken dat deze supplementen, met name deze die aanvaard en geregistreerd zijn als 
geneesmiddel, buiten beschouwing worden gelaten. Voor zwangere vrouwen zijn dan ook geneesmiddelen 
beschikbaar met hogere doseringen (cf. bovenstaande tekst). Toch moeten zij zeker niet systematisch 
voorgeschreven worden. De producten met een samenstelling van type 4 van de bovenstaande tabel 
komen hiervoor ook in aanmerking indien ze 400 µg foliumzuur bevatten. 

 
De waarden in de tabel zijn enkel geldig voor Vit B12 of foliumzuur op zich of in onderlinge 
associatie. Elke bijdrage van andere vitamines of mineralen, met name bij dosissen boven de 
maximale waarden, moet a priori geval per geval geëvalueerd worden. 
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 

Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de deskundigen van de HGR benoemd per KB, de leden van het Bureau en het College, en 
de algemene belangenverklaringen van de experten zijn beschikbaar op onze website www.hgr-
css.be (link: samenstelling en werking - link: Belangenconflicten). 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies: 
 
ANDJELKOVIC Mirjana residuen en chemische contaminanten WIV 
BRASSEUR Daniel pediatrische voeding ULB 
DE BACKER Guy preventieve geneeskunde, 

volksgezondheid, epidemiologie 
UGent 

DE HENAUW Stefaan voeding en volksgezondheid UGent 
GOYENS Philippe pediatrie, metabolisme ULB 
HUYGHEBAERT André chemie, levensmiddelentechnologie UGent 
LARONDELLE Yvan biochemie - metabolisme, menselijke en 

dierlijke voeding 
UCL 

MAGHUIN-ROGISTER Guy levensmiddelenanalyse ULg 
MAINDIAUX Véronique voeding en dietetiek Institut Paul Lambin 
MOZIN Marie-Josèphe dietetiek van de pediatrie Huderf 
VAN DE WIELE Tom microbiologische technologie, 

contaminanten 
UGent 

VAN LOCO Joris chemie, contaminanten WIV 
VANHAUWAERT Erika dietetiek KUL 
 
 
De administratie werd vertegenwoordigd door: 
 
DE PAUW Katrien voedingssupplementen FOD VVVL, DG 4 

 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door de heer Guy DE BACKER en het wetenschappelijk 
secretariaat door mevrouw Anouck WITTERS.  

http://www.hgr-css.be/
http://www.hgr-css.be/
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/about-us/composition/index.htm?fodnlang=nl#.U6LRO5R_s2Y
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/conflictsofinterests/index.htm?fodnlang=nl
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij 
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de 
weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe 
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet 
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de 
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 40 leden van 
de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be

