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Foliumzuurverrijking: zowel preventie als bevordering van kanker
J.Kloosterman, N.de Jong, C.J.M.Rompelberg, H.J.van Kranen, E.Kampman en M.C.Ocké

Zie ook het artikel op bl. 1439.

– In veel landen wordt foliumzuur toegevoegd aan voedingsmiddelen ter voorkoming van neuraalbuisdefecten. Daarnaast worden gunstige effecten op kanker, hart- en vaatziekten en dementie verondersteld.
– Foliumzuurverrijking is in Nederland niet toegestaan; wel is het mogelijk om ontheffing van dit verbod
aan te vragen.
– Behalve gunstige effecten kunnen er ook ongewenste effecten optreden, zoals maskering van vitamine
B12-deficiëntie. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat foliumzuurinname bij proefdier en mens tot progressie van bestaande tumoren zou kunnen leiden. Bovendien bestaat de hypothese dat verrijking met
foliumzuur via genetische selectie eveneens tot ongewenste effecten op kanker kan leiden.
– Gezien de hoge prevalentie van kanker is het van belang dat de kans op deze ongewenste effecten
wordt meegewogen in de Nederlandse discussie over voor- en nadelen van foliumzuurverrijking.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1443-8

In onder andere de VS en Canada is foliumzuurverrijking
sinds 1998 verplicht voor meel en ontbijtgranen, om zo de
foliumzuurinname van vrouwen in de vruchtbare leeftijd te
verhogen en daarmee de incidentie van neuraalbuisdefecten
te verlagen.1-3 In veel andere landen worden met foliumzuur
verrijkte producten op de markt toegestaan, maar is verrijking niet verplicht. In Nederland werd verrijking van voedingsmiddelen met foliumzuur niet toegestaan vanwege
het relatief kleine verschil tussen de aanbevolen hoeveelheid
en de maximaal aanvaardbare dosis.4 Het niet verlenen van
ontheffingen op dit verbod om producten te verrijken met
foliumzuur is door het Europese Hof in december 2004 in
strijd met de Europese wetgeving verklaard, onder andere
op basis van het verdrag over vrij verkeer van goederen.5
Daarom is sinds kort de Warenwet omtrent het toekennen
van ontheffing voor het verrijken van producten met foliumzuur aangepast.6
In landen met een verplichte verrijking zijn na invoering daarvan de foliumzuurwaarden in het bloed van volwassen mannen en vrouwen statistisch significant gestegen
(tabel 1).7-11 Verschillende studies hebben daarnaast aangetoond dat verhoogde inname van foliumzuur via verrijking daadwerkelijk de incidentie van neuraalbuisdefecten
verlaagt (tabel 2).10 12-16 Ook in landen waar op dit moment
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een vrijwillige verrijking wordt toegestaan is een verbeterde
foliumzuurstatus geconstateerd.17 In Nederland ligt de
inname van foliumzuur uit de voeding veelal onder de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (voor volwassenen 300 μg
per dag), maar of dit ook een te lage foliumzuurstatus
impliceert, is nog niet duidelijk.18 19
Behalve een gunstig effect op de incidentie van neuraalbuisdefecten worden ook andere mogelijk gunstige effecten
verondersteld, zoals verlaging van het risico op kanker,
hart- en vaatziekten en vasculaire dementie (www.american
heart.org/presenter.jhtml?identifier=3019554).19-25 Deze verbanden zijn niet causaal aangetoond; er lopen echter diverse
studies om de positieve effecten van foliumzuur op hart- en
vaatziekten en kanker verder te onderbouwen.
Naast deze mogelijke gunstige effecten zou een sterk
verhoogde inname van (synthetisch) foliumzuur echter ook
negatieve effecten kunnen hebben.26-28 Op basis van een
mogelijke maskering van vitamine B12-deficiëntie, is de
maximaal aanvaardbare dosis vastgesteld op 1 mg synthetisch foliumzuur per dag.20 28 29 Een tweede negatief
effect van foliumzuur is een mogelijk groeistimulerend
effect op tumoren en wellicht ook op voorstadia daarvan.
In de tot nu toe verschenen evaluatierapporten blijft dit
onderbelicht.20 28 29
In dit artikel willen wij het potentieel ongunstige effect
van foliumzuur op kankerprogressie onder de aandacht
brengen.
foliumzuur en kanker
Foliumzuur en andere B-vitaminen spelen een rol in het
complexe methioninemetabolisme. Dit metabolisme is van
belang in de productie van essentiële cofactoren die nodig
zijn voor de synthese van S-adenosylmethionine (SAM).
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tabel 1. Foliumzuurconcentraties in het bloed bij volwassenen in verschillende landen vóór en na invoering van verplichte foliumzuurverrijking van
meel en ontbijtgranen
1e auteur; jaar van publicatie

n

eenheid

gemiddelde foliumzuurconcentratie
(95%-BI, tenzij anders vermeld)
vóór

na*

VS
Jacques; 19998
Choumenkovitch; 20019

248†
915†

nmol/l (plasma)
mol/l (rode bloedcellen)

10,4 (9,7-11,1)
737,1 (711,8-763,4)

22,7 (20,8-24,2)
1019,7 (975,7-1065,7)

Canada
Liu; 200410

204-233‡

nmol/l (serum)
mol/l (rode bloedcellen)

13,5 (12,9-14,1)
625 (601-649)

18,1 (17,3-18,9)
818 (784-854)

Chili
Hertrampf; 200311

605‡

nmol/l (serum)

9,7 (SD: 4,3)

37,2 (SD: 9,5)

*Alle

5 vergelijkingen: p < 0,001 voor het verschil tussen vóór en na foliumzuurverrijking van meel en ontbijtgranen.
en vrouwen.
‡Vrouwen.
†Mannen

SAM is een primaire methyldonor, betrokken bij de methylering van eiwitten en DNA. Daarnaast is foliumzuur betrokken bij de DNA-synthese en -reparatie.30
Gebrek aan foliumzuur ontstaat voornamelijk door een
geringe voorziening via de voeding. Te lage foliumzuurinname kan leiden tot defecten in het hierboven beschreven
metabolisme. Dit kan vervolgens leiden tot verschillende
symptomen, met name in snel delende weefsels. Een van de
effecten is megaloblastaire anemie, veroorzaakt door verstoorde DNA-synthese in jonge rode bloedcellen.31 Daar-

naast zou foliumzuurdeficiëntie kunnen bijdragen aan het
carcinogeneseproces door verstoring van de beschikbare
methyldonoren. Dit kan zowel via ontregeling van DNA- en
eiwitmethylering als via verstoring van de DNA-synthese.
Mogelijk minder kans om kanker te krijgen. In epidemiologische studies wordt regelmatig een samenhang tussen een
hogere foliumzuurinname en een lager risico op een aantal typen kanker gevonden.20 30 32 De relatie tussen foliumzuur en kanker is het best bestudeerd voor colorectale
kanker: diverse studies laten een (niet altijd statistisch

tabel 2. Verlaging van de incidentie van neuraalbuisdefecten na invoering van verplichte foliumzuurverrijking ten opzichte van de periode zonder
foliumzuurverrijking
1e auteur;
jaar van publicatie

mate van verrijking

verlaging in incidentie van neuraalbuisdefecten per
10.000 geboorten (relatieve verlaging in %)

VS
Williams; 200212
Honein; 200113

graanproducten: 140 µg/100 g graan *

Canada
Ray; 200214
Liu; 200410

meel: 150 µg/100 g *

Chili
Castilla; 200315
Hertrampf; 200416

tarwemeel: 2,2 mg/kg ‡

alle

spina bifida

anencefalie

0,7 (19)†

1,6 (31)†
0,6 (23)†

0,4 (16)†
0,2 (11)

3,3 (31)†

2,2 (61)†

5,5 (38)†
3,4 (78)†

7,6 (31)†
6,9 (40)†

*Wettelijk

vastgestelde dosis. In de VS wordt echter meer foliumzuur toegevoegd dan wettelijk vastgesteld; hierdoor is de extra inname bijna 2 maal
zo hoog als van tevoren beoogd (namelijk 100 μg/dag).9
†p > 0,05 voor het verschil tussen vóór en na de periode voor verplichte verrijking.
‡Dit zal leiden tot een geschatte gemiddelde inname van 360 μg/dag.
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significant) risicoverlagend effect zien van hogere foliumzuurinname.33-42 Andere studies laten zien dat het risicoverlagend effect van foliumzuur op darmkanker beïnvloed
wordt indien rekening gehouden wordt met de inname van
andere B-vitaminen (bijvoorbeeld vitamine B2),43 alcohol,
methionine of andere stoffen die een rol spelen in het
methioninemetabolisme.33 35-42 44 45
In een meta-analyse werd aangetoond dat het risico op
colorectale kanker 25% lager is in de groep met een hoge
foliumzuurinname (uitsluitend via voeding) ten opzichte
van de groep met een lage foliumzuurinname.46 Een studie
met gepoolde cohortstudies laat zien dat elke toename van
de totale foliumzuurinname met 400 μg per dag leidt tot
11% (95%-BI: 2-19) risicoverlaging.22 Deze verhoging van de
foliumzuurinname is ten opzichte van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 300 μg per dag fors te noemen. Ook
in dierstudies wordt deze inverse relatie tussen foliumzuurinname en kanker gevonden.23 47
Mogelijk meer kans op progressie van bestaande kanker of
-voorstadia. Het moment van foliumzuursuppletie lijkt echter ook belangrijk, want naast het mogelijk beschermende
effect van foliumzuur op het voorkómen van kanker,3 48 lijkt
foliumzuur het carcinogeneseproces ook te kunnen bevorderen bij al bestaande tumoren of hun voorstadia. Al aan het
eind van de jaren veertig van de 20e eeuw werd ontdekt dat
synthetisch foliumzuur (met onbekende dosis) bij kinderen
met acute leukemie of patiënten met myeloïde leukemie een
verslechtering van de ziekte veroorzaakte.49 50 Behandeling
met een foliumzuurantagonist zorgde voor een (op zijn
minst tijdelijke) verbetering van het ziektebeeld.49-51 Sinds
deze ontdekking worden foliumzuurantagonisten als cytostatica gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten kanker.52
Een van de oudste en best bekende foliumzuurantagonisten die onder andere gebruikt wordt in de behandeling
van diverse soorten kanker, is methotrexaat. Methotrexaat
bindt in de cel aan verschillende enzymen die werkzaam
zijn binnen het methioninemetabolisme en remt hierdoor
de werking van met name enzymen betrokken bij de-novosynthese van purinen. Eveneens wordt de werking van het
enzym thymidinesynthetase geremd. Beide reacties zijn nodig om precursors voor de DNA-synthese te verkrijgen en bij
gebrek hieraan zal celdood optreden.52 53
Recente resultaten van een gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde trial bij mensen met eerdere
dikkedarmpoliepen laten zien dat suppletie met foliumzuur
in hoge dosis (5 mg/dag gedurende 6 maanden) in combinatie met vitamine B12 in hoge dosis ongunstige effecten
kan hebben op DNA-synthese en DNA-methylering (mw.
dr.M.van den Donk, schriftelijke mededeling, 2005). Een
andere studie laat bovendien zien dat foliumzuursuppletie
bij personen met eerdere dikkedarmpoliepen het ontstaan
van meerdere poliepen kan bevorderen.54

In dierstudies wordt eveneens een tumorgroeibevorderend effect van foliumzuur gezien. Er is aangetoond
dat foliumzuurantagonisten tumorgroei remmen55 56 en dat
het gebruik van een foliumzuurvrije voeding een soortgelijk
effect heeft op al bestaande tumoren (door de korte duur
ontstaan nog geen verschijnselen van foliumzuurdeficiëntie, zoals anemie, groeivertraging en premature sterfte).55-62
Daarnaast wordt in zowel chemisch geïnduceerde als genetische diermodellen voor tumoren gesuggereerd dat foliumzuurverrijking tot versnelde groei van bestaande tumoren
zou kunnen leiden. Dit is echter pas te zien bij 4 keer de
normale hoeveelheid foliumzuur in het voer van proefdieren.3 60 61 63 64 Gezien de verschillen tussen mens en dier
moet echter voorzichtigheid worden geboden bij de extrapolatie van de resultaten uit dierstudies, hoewel de evolutionaire conservering van zowel het gastro-intestinale systeem
als het methioninemetabolisme in dit opzicht wijst op een
grote overeenkomst.65
De resultaten van de studies bij patiënten met eerdere
dikkedarmpoliepen, leukemiepatiënten en proefdieren zouden tot de conclusie kunnen leiden dat het bij bestaande
(nog onbehandelde) kanker niet wenselijk is om een voeding te consumeren die voorziet in een méér dan adequate foliumzuurstatus. In recent verschenen internationale
publicaties wordt deze bezorgdheid eveneens geuit over verplichte foliumzuurverrijking.64 66 Hierbij wordt met name
gefocust op het mogelijk kankerbevorderende effect van
foliumzuur bij bestaande ongediagnosticeerde tumoren.
genetische variatie
Polymorfismen in genen die een rol spelen bij het methioninemetabolisme zouden eveneens van invloed kunnen
zijn op het carcinogeneseproces. Een voorbeeld is het
677CT-polymorfisme in methyleentetrahydrofolaat-reductase (MTHFR), waarbij de 677TT-variant 30% van de enzymactiviteit van het 677CC-allel vertoont; het C677T-allel heeft
nog 65% van de enzymactiviteit.67 Bij een adequate foliumzuurstatus in combinatie met het 677TT-allel lijkt het risico
op colorectale tumoren verlaagd te worden, echter, in combinatie met een inadequate foliumzuurinname lijkt deze
risicoverlaging opgeheven te worden.68 69
In een recent verschenen artikel wordt een andere hypothese,70 mede gebaseerd op een eerder verschenen studie,71
opnieuw besproken. Blootstelling aan verhoogde doses foliumzuur, door supplementen of een voeding rijk aan foliumzuur, tijdens de periconceptionele periode zou kunnen
leiden tot selectie van het 677TT-allel.70-73 Deze genetische
selectie zou nu al te zien zijn bij het verschil in inname van
foliumzuur tussen Noord- en Zuid-Europanen, en tussen
Afrikanen en Afro-Amerikanen.73 Bij een normale foliumzuurstatus hangt dit polymorfisme samen met een verlaagd
risico op kanker. Bij gelijke inname wordt 677TT in verband
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gebracht met een lagere foliumzuurstatus en een hoger
homocysteïneniveau in vergelijking met de andere allelen
(CC en CT).74
De genoemde hypothese wordt inmiddels breder ondersteund, maar de vraag blijft hoe relevant deze selectie van
het 677TT-allel daadwerkelijk zal zijn voor de Nederlandse
situatie. Indien de hypothese waar is, zullen er in de toekomst steeds meer mensen komen met deze MTHFR-677Tvariant, waardoor een adequate foliumzuurstatus nog belangrijker zal worden. Indien niet aan de hogere foliumzuurbehoefte voldaan wordt, ontstaat er mogelijk op langere termijn een hoger risico op kanker en hart- en vaatziekten. Het lijkt erop dat er een soort genetisch gestuurde
afhankelijkheid ontstaat. Het is dan ook van belang om uitgebreider onderzoek te doen naar dit mogelijke effect van
foliumzuur en na te gaan welke consequenties een verhoogde foliumzuurinname op kortere én langere termijn kan
hebben voor de algehele bevolking.

tus het risico op kanker lijkt te verlagen, maar in combinatie
met een inadequate status dit effect tenietgedaan wordt én
het risico op hart- en vaatziekten juist verhoogd lijkt te worden, zou foliumzuurverrijking op lange termijn nadelig
kunnen zijn voor de volksgezondheid. Er wordt, mits deze
hypothese klopt, immers een groeiende populatie gecreërd
met een verhoogde behoefte aan foliumzuur.
Deze bevindingen pleiten voor zorgvuldige afwegingen
van alle voors en tegens van foliumzuurverrijking. Hiervoor
is meer inzicht nodig in de langetermijneffecten van verrijking en in de doseringen waarbij deze effecten bij de mens
zouden kunnen optreden. Wij pleiten ervoor om ook de
effecten op tumorgroei en genetische selectie in de (Nederlandse) discussie over de voor- en nadelen van foliumzuurverrijking mee te wegen. De uiteindelijke gevolgen voor de
volksgezondheid zullen in een goed onderbouwde afweging van de voor- en nadelen van foliumzuurverrijking berekend en bepaald moeten worden.

conclusie

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.

Internationaal bestaat geen consensus over verplichte
foliumzuurverrijking. In de huidige debatten hierover wordt
niet alleen het voorkómen van neuraalbuisdefecten aan de
orde gesteld, maar ook spelen de mogelijk gunstige effecten
op homocysteïneniveaus, hart- en vaatziekten en kanker
een rol.75-78 Zoals aangegeven kan foliumzuur ook negatieve
effecten hebben. Het kankerprogressiebevorderende effect
van foliumzuur lijkt haaks te staan op het kankerbeschermende effect van een hoge foliumzuurinname. Aan deze effecten ligt echter hetzelfde mechanisme ten grondslag, namelijk het bevorderen van normale groei en celdeling door
foliumzuur, dat echter voor tumoren en normaal weefsel
verschillend uitpakt. Dosis en tijdstip van toediening lijken
van groot belang in foliumzuurinterventies om kankerontwikkeling te voorkómen of de groei van bestaande, (nog)
onbehandelde tumoren te remmen. Terwijl bij gezonde personen een meer dan adequate foliumzuurinname het ontstaan van kanker kan voorkómen, zou bij personen met al
bestaande, (nog) onbehandelde tumoren een meer dan
adequate foliumzuurinname mogelijk de groei van kanker
kunnen bevorderen. Gezien de prevalentie van kanker en de
lange periode die zich soms bevindt tussen het ontstaan
van kanker en het stellen van de diagnose is het van groot
belang om te weten of foliumzuurverrijking de progressie
van tumoren bij mensen daadwerkelijk kan bevorderen en
om welke dosis het dan gaat. In de periode dat een kanker
nog niet gediagnosticeerd is, zou foliumzuurverrijking een
ongewenst prolifererend effect kunnen hebben.
Daarnaast is er de hypothese dat foliumzuurverrijking
nadelig zou kunnen zijn door een mogelijke rol van foliumzuur in genetische selectie van MTHFR-677T. Aangezien dit
677TT-allel in combinatie met een adequate foliumzuursta-
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Abstract
Folic acid fortification: prevention as well as promotion of cancer
– In many countries foods are fortified with folic acid to prevent neuraltube defects. Beneficial effects on cancer, cardiovascular diseases and
dementia are also assumed.
– Fortification with folic acid is not allowed in the Netherlands,
although exemption can be granted.
– As well as beneficial effects, harmful effects may also occur. In
addition to masking vitamin-B12 deficiency, there is some evidence
that folic acid may promote progression of established tumours in
laboratory animals and humans. In addition, it has been hypothesized
that fortification with folic acid may have further negative effects on
cancer through genetic selection.
– Given the high prevalence of cancer, these potentially harmful effects
should also be taken into account in the Dutch debate on the advantages and disadvantages of folic acid fortification.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1443-8
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