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Onzekere effecten van foliumzuur op andere aandoeningen dan
neuraalbuisdefecten
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Zie ook het artikel op bl. 1443.

Suppletie met foliumzuur rondom de bevruchting reduceert
de kans op het krijgen van een baby met een neuraalbuisdefect.1 Observationele epidemiologische studies wekten
hoop dat een hoge inname van foliumzuur via de voeding of
supplement ook het risico van onder meer hart- en vaatziekten, kanker en dementie kan verkleinen, maar recente interventiestudies lijken dat, althans voor hart- en vaatziekten,
niet te bevestigen.2-4 Kloosterman et al. bespreken elders in
dit nummer schadelijke effecten van foliumzuursuppletie,
waaronder de mogelijke bevordering van kanker.5 In dit
commentaar vatten wij de stand van zaken samen.
neuraalbuisdefecten
Foliumzuursuppletie rondom de bevruchting verlaagt de
kans op het krijgen van een baby met een neuraalbuisdefect.1 De bewijzen daarvoor zijn sterk. In epidemiologische studies werd al sinds 1945 een verband gezien tussen
lage foliumzuurinname of -status van de moeder en neuraalbuisdefecten van het kind. Vervolgens verlaagde in gerandomiseerde dubbelblinde klinische interventiestudies
toediening van 200 μg tot 5 mg foliumzuur per dag het risico van zowel een eerste als een volgend kind met een neuraalbuisdefect met 50-75%. Tenslotte werd de verrijking
van brood en andere meelspijzen met foliumzuur vanaf 1998
in Noord-Amerika gevolgd door 20% minder gevallen van
neuraalbuisdefecten in de Verenigde Staten en 50% minder
gevallen in Canada.6-8 Deze afname werd niet veroorzaakt
door een toename van geprovoceerde abortus van afwijkende foetussen. Foliumzuur lijkt dus daadwerkelijk schade
aan de foetus te voorkomen.
In Europa bestaat geen verplichte verrijking met foliumzuur; hier wordt aan vrouwen met een kinderwens het advies gegeven om dagelijks 400 tot 500 μg foliumzuur te slikken, vanaf tenminste 4 weken vóór tot 8 weken na de bevruchting. In Nederland volgt ongeveer een derde van de
vrouwen dit advies volledig op. Er worden in Nederland
jaarlijks circa 200 baby’s met neuraalbuisdefecten geboren;9
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bij 3 van hen wordt euthanasie toegepast wegens uitzichtloos lijden.10 Nederlandse huisartsen, verloskundigen en
gynaecologen dienen hun vrouwelijke patiënten dan ook
nadrukkelijk te wijzen op de effectiviteit en de veiligheid van
foliumzuursuppletie bij de planning van een zwangerschap
(www.voedingscentrum.nl).11 12
kanker
Foliumzuur is essentieel voor de-novobiosynthese van nucleotiden die nodig zijn voor de replicatie en reparatie van
DNA. Verder is foliumzuur betrokken bij de vorming van
S-adenosylmethionine, nodig voor de methylering van DNA.
Een rol van foliumzuursuppletie bij het ontstaan van kanker
is hieruit niet zonder meer af te leiden: het opheffen van een
relatief tekort aan foliumzuur zou DNA-reparatie kunnen
bevorderen en mutaties tegengaan, maar zou ook de DNAsynthese en daarmee de groei van een bestaande tumor
kunnen faciliteren.13 De foliumzuurantagonist methotrexaat
remt inderdaad de groei van tumoren.
In epidemiologisch onderzoek hing een hoge foliumzuurinname samen met een 25% lager risico op colorectale kanker of adenomen.14 15 Daarentegen zijn er dierexperimenten waarbij foliumzuur de groei van bestaande tumoren zou bevorderen.13 Effecten traden pas op bij doses die
4 tot 8 maal zo hoog waren als in normaal diervoeder, en
men moet dus terughoudend zijn met extrapolatie naar
de mens.
Gegevens uit interventiestudies zijn fragmentarisch. Bij
2928 vrouwen die in 1966/’67 hadden meegedaan aan een
studie naar foliumzuur en neuraalbuisdefecten waren er in
de volgende 35 jaren 14 (1,9%) sterfgevallen ten gevolge van
borstkanker onder de vrouwen die foliumzuur hadden geslikt en 17 (0,9%) in de placebogroep (p = 0,10).16 De onderzoekers testten echter sterfte aan allerlei vormen van kanker
en aan hart- en vaatziekten, zonder vooropgezette hypothese. Dat verhoogt de kans op een toevalsbevinding. In een
Noorse interventiestudie (NORVIT-studie) naar het effect
van B-vitaminen op hart- en vaatziekten waren er meer kankergevallen onder patiënten die foliumzuur kregen vergeleken met patiënten die alleen pyridoxine (vitamine B6) of placebo kregen (tabel), maar dit verschil was niet statistisch
significant en vooral toe te schrijven aan een lagere incidentie in de pyridoxinegroep.2 In de ‘Aspirin/folate polyp prevention study’ leidde toediening van 1 mg foliumzuur per
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dag versus placebo tot een niet statistisch significante toename van adenomen.17 18
De grootste en informatiefste trial is de recente ‘Heart
outcomes prevention evaluation 2’(HOPE 2)-trial, waarin 5522
oudere patiënten gedurende 5 jaar via randomisatie B-vitaminen of placebo ontvingen.4 De totale kankerincidentie was 358 in de actieve groep en 340 in de placebogroep
(p = 0,47). Hoewel dit niet het laatste woord is omtrent
B-vitaminen en kanker lijkt met HOPE 2 toch een deel van
de zorg omtrent de relatie tussen foliumzuursuppletie en
kanker te zijn weggenomen.

trial*

relatief risico (95%-BI)

VISP

0,97 (0,84-1,12)

NORVIT

1,09 (0,96-1,24)

Liem‡

1,10 (0,70-1,70)

Lange

1,53 (1,03-2,28)

Baker

0,94 (0,64-1,38)

totaal, gepoold

1,05 (0,96-1,15)

hart- en vaatziekten
0,5

Foliumzuur verlaagt de concentratie in het bloed van
het zwavelbevattende aminozuur homocysteïne, waarbij
een atherogene en trombogene werking vermoed wordt.
In honderden observationele studies werd een positief verband gevonden tussen een verhoogde plasmaconcentratie
homocysteïne of een genetische aanleg voor een verhoogde
homocysteïneconcentratie19 20 en het risico van coronaire
hartziekten en cerebrovasculaire aandoeningen.
De resultaten van de eerste interventiestudies zijn echter
niet hoopgevend (figuur).3 In de NORVIT-studie was er
evenmin een verlaagd risico van een nieuw myocardinfarct

Aantal patiënten (aantal per 1000 persoonsjaren) met hart- en vaatziekten
en kanker binnen de ‘Norwegian vitamin trial’, een gerandomiseerde
interventiestudie naar het effect van B-vitaminen bij patiënten die een
acuut myocardinfarct hadden gehad in de week vóór randomisatie; de
studie duurde 3,5 jaar2
uitkomstmaat

recidiefmyocardinfarct of cerebrovasculaire
aandoening†‡
kanker§

behandeling*
groep A:
foliumzuur,
cyanocobalamine en
pyridoxine
(n = 937)

groep B:
foliumzuur
en cyanocobalamine
(n = 935)

groep C:
groep D:
pyridoxine placebo
(n = 934)
(n = 943)

201 (81,6)
40 (15,5)

168 (66,9)
39 (14,9)

175 (70,1)
25 (9,8)

172 (67,2)
40 (15,2)

per dag: foliumzuur: 800 µg; cyanocobalamine (vitamine
B12): 400 µg; pyridoxine (vitamine B6): 40 mg.
†Niet-fataal en fataal myocardinfarct (inclusief plotse dood ten gevolge
van coronaire aandoeningen) en niet-fatale en fatale cerebrovasculaire
aandoeningen.
‡Relatief risico voor groep A en B versus groep C en D: 1,08 (95%-BI:
0,93-1,25; p = 0,31).
§Relatief risico voor groep A en B versus groep C en D: 1,22 (95%-BI:
0,88-1,70; p = 0,23).
*Dosering

1440

1,0

1,5

2,0

relatief risico

Relatieve risico’s voor coronaire hartziekten bij vaatpatiënten, behandeld met foliumzuur (soms gecombineerd met pyridoxine (vitamine B6) en cyanocobalamine (vitamine B12)), versus de placebogroepen in gerandomiseerde klinische trials.3 De HOPE 2-trial
ontbreekt in de figuur; hier vond men een relatief risico van 0,95
(95%-BI: 0,84-1,07; p = 0,41).4 (*) Referenties van de trials staan
in het originele artikel.3 (‡) Bij de trial van Liem et al. was er geen
placebogroep, maar een controlegroep die reguliere behandeling
met statinen kreeg; de verumgroep werd ook met statinen behandeld.

of cerebrovasculaire aandoening in de groepen die foliumzuur slikten (zie de tabel).2 In de HOPE 2-trial was er geen
effect van 2,5 mg/dag foliumzuur op de primaire uitkomstmaat: dood ten gevolge van hart- en vaatziekten, een myocardinfarct of een cerebrovasculaire aandoening.4 De groep
die foliumzuur kreeg had wel een 25% lager risico van cerebrovasculaire aandoeningen (relatief risico: 0,75; 95%-BI:
0,59-0,97).
Op dit moment lijkt foliumzuur dus niet geïndiceerd
voor secundaire preventie van hart- en vaatziekten. Er lopen
nog zo’n 10 interventiestudies met circa 40.000 patiënten;
deze brengen mogelijk ook helderheid over de relatie tussen
foliumzuur en specifieke vormen van kanker.
cognitie
In epidemiologische studies gaat een lage foliumzuurinname of -status bij ouderen soms gepaard met een hoger
risico voor cognitieve achteruitgang of dementie, maar deze
studies zijn niet eenduidig.21 Een viertal placebogecontroleerde interventiestudies, alle klein en van korte duur, liet
geen effect zien van foliumzuurgebruik op cognitieve achteruitgang.22 Andere interventiestudies zijn gaande.
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maskering van vitamine b12-deficiëntie

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

De Gezondheidsraad adviseerde in 2000 tegen verrijking
van meel en brood met foliumzuur, omdat ouderen met een
marginale vitamine B12-status te veel foliumzuur zouden
kunnen innemen, met als mogelijk gevolg maskering van
vitamine B12-deficiëntie.23 Foliumzuurinname corrigeert
namelijk wel de megaloblastaire anemie, maar niet de
neurologische schade veroorzaakt door vitamine B12-tekort.
Dit probleem lijkt echter hypothetisch; er zijn ons geen goed
onderbouwde casussen bekend waarin een vitamine B12deficiëntie over het hoofd werd gezien als gevolg van foliumzuurgebruik.24 In de Verenigde Staten is sinds de invoering
van de foliumzuurverrijking geen toename van het aantal
gevallen van een lage vitamine B12-status zonder anemie
waargenomen.25 Bovendien stelt men tegenwoordig een
vitamine B12-deficiëntie vast aan de hand van serumwaarden
en niet aan de hand van hematologisch onderzoek zoals
naar de grootte van de rode bloedcellen. Wij delen dus niet
de door Kloosterman et al. geuite zorgen over maskering
van vitamine B12-deficiëntie door foliumzuur.5
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Abstract
Uncertain effects of folic acid on disorders other than neural-tube
defects. – Periconceptional supplemention with folic acid prevents
neural-tube defects in infants. However, contrary to expectations, clinical
trials found no beneficial effect of folic acid on the recurrence of cardiovascular disease. Trial evidence on folic acid and cognitive decline or
dementia is scarce, though observational studies suggest that high folate
intake may prevent these disorders. In contrast, animal studies suggest
that high doses of folic acid enhance the growth of existing tumours.
However, recent clinical trials failed to show significant effects of folic
acid on cancer incidence and mortality. There are also speculations that
folic-acid fortification may increase the number of newborns with the
thermolabile variant of methylene tetrahydrofolate reductase. There
appears to be little evidence that folic-acid supplementation may mask
vitamin-B12 deficiency. In view of these controversies, it is unlikely that
the Netherlands will mandate folic-acid fortification of staple foods in
the near future. Therefore, women who are planning a pregnancy should
be urged to take folic-acid supplements.
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