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TER DISCuSSIE

Foliumzuursuppletiebeleid bij zwangerschap werkt, 
maar moet beter 
Denhard J. de Smit, Lolkje T.W. de Jong-van den Berg en Martina C. Cornel 

Het periconceptioneel gebruik van foliumzuur werd 
sinds 1996 – 3 jaar na het jaar waarin het foliumzuur
advies in NoordNederland werd ingevoerd – 6 maal 
volgens dezelfde methodiek geschat met een zelfrappor
tagevragenlijst bij het eerste prenatale consult.2 De 
samenhang tussen retrospectieve zelfrapportage en foli
umzuurspiegels (als indicator van supplementengebruik) 
onder Nederlandse respondenten is goed.3 De monitoring 
van foliumzuurgebruik door middel van vragenlijsten 
geeft wel enige overschatting van het werkelijke gebruik, 
maar kan gebruikt worden om trends in gebruik over de 
tijd te evalueren.
In NoordNederland wordt de registratie van aangeboren 
afwijkingen bijgehouden door de European Registration 
of Congenital Anomalies and Twins (EUROCAT). Van
wege de kleine omvang van deze regio heeft de koppeling 
van veranderingen in regionale foliumzuurblootstelling 
aan trends in aangeboren afwijkingen met een lage pre
valentie een beperkte statistische power. In een vergelij
king van NBDprevalenties over de periodes 19891991 
en 19911998 werd een significante afname van 43% 
gevonden, terwijl in die periode het juiste gebruik van 
foliumzuur toenam van 0 tot 36%. Op z’n minst een deel 
van de afname van de NBDprevalentie zou aan folium
zuurgebruik kunnen worden toegeschreven.1

TNO publiceert jaarlijks schattingen van de landelijke 
geboorteprevalenties van aangeboren afwijkingen op 
basis van data uit meerdere registratiesystemen.4 Deze 
schattingen voor heel Nederland hebben beperkingen in 
validiteit en precisie ten opzichte van die van EUROCAT 
in NoordNederland, maar zijn zeker wel bruikbaar voor 
trends over de tijd. 

Foliumzuurinname omhoog, neuralebuisdeFecten omlaag
In de figuur staan de trends voor NBDprevalenties en 
foliumzuurinname. De dalende trend voor NBD’s is sig
nificant, van 13,2 (in 1997) naar 7,7 (in 2009) per 10.000 
geboortes. De foliumzuurinname (4 weken voor tot 8 
weken na de conceptie) nam toe van 28% in 1996 naar 
50% in 2005 en 49% in 2009.2 Het verloop van de NBD
prevalentie en het verloop van de foliumzuurinname 
vertonen dus een tegengesteld patroon. 
Het patroon in het verloop van de NBD’s kan gezien wor
den als een effect van de trends in foliumzuurinname. In 

Het advies om periconceptioneel extra foliumzuur te 
nemen geldt in Nederland al sinds 1993. Dat dit advies 
zinvol is, blijkt uit een regionale analyse (NoordNeder
land) waarin verschil werd gezien in de prevalentie van 
neuralebuisdefecten (NBD) vóór en na de introductie van 
het foliumzuuradvies.1 Er werd nog geen poging gedaan 
om voor heel Nederland vast te stellen of de toename in 
foliumzuurgebruik ook werkelijk bijdraagt aan een lagere 
geboorteprevalentie van NBD’s. Dit onderzoek is echter 
wel belangrijk, omdat van diverse voedselverrijkingspro
gramma’s in andere landen inmiddels is aangetoond dat 
die leiden tot een daling van het aantal NBD’s. Voedsel
verrijking heeft dus zin. Bijna alle Europese landen kiezen 
voor een supplementenstrategie, wat ook effectief is, mits 
optimaal geïmplementeerd. Wij trekken die conclusie op 
grond van recent gepubliceerde gegevens over het gebruik 
van foliumzuur en de prevalentie van NBD in Neder
land. 

monitoring en registratie
In de optimale dataset om de effectiviteit van gebruik van 
foliumzuurtabletten aan te tonen zou een koppeling tus
sen foliumzuurgebruik en het vóórkomen van aangebo
ren afwijkingen op individueel niveau gelegd moeten 
kunnen worden. Tevens zou die representatief moeten 
zijn voor de Nederlandse populatie. Deze dataset bestaat 
echter niet. We kunnen het verband wel op ecologisch 
niveau onderzoeken, met onafhankelijke datasets die 
schattingen geven van trends op regionaal en landelijk 
niveau.
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de jaren 19972004 steeg het foliumzuurgebruik en daalde 
de prevalentie van zwangerschappen waarbij sprake was 
van NBD’s. Daarna waren beiden stabiel. De relatie uit 
deze gegevens is in lijn met evidentie uit gerandomiseerd 
en gecontroleerd interventieonderzoek, en komt overeen 
met de resultaten van interventiebeleid met supplemen
ten (China) en van introductie van voedselverrijking 
(onder meer in Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Ver
enigde Staten van Amerika en ZuidAfrika). In landen 
zonder voedselverrijking en zonder of met zeer matig 
gebruik van supplementen daarentegen werd geen signi
ficante verandering in de prevalentie van NBD gezien.1 
Het patroon dat de gegevens voor Nederland laten zien, is 
dus ook in lijn met de patronen van implementatie van 
foliumzuurprofylaxe en NBDprevalenties in andere lan
den. Er is dus voldoende bewijskracht om de daling in 
prevalentie van NBD in Nederland toe te schrijven aan 
de gerealiseerde foliumzuursuppletie. 

Preventie van nbd bij 34 zwangerschaPPen Per jaar mogelijk
Het preventief periconceptioneel foliumzuurgebruik kan 
in Nederland nog zeker 1020% omhoog. De winst hier
van kan berekend worden op basis van een schatting van 
de prevalentie van NBD in de situatie dat vrouwen geen 
foliumzuur zouden gebruiken.5 Deze schatting wordt 
gebaseerd op de waargenomen geboorteprevalentie en 
het waargenomen foliumzuurgebruik in een bepaald jaar. 

Wanneer vrouwen geen foliumzuur zouden gebruiken, 
komt de geschatte prevalentie van NBD voor 2005 uit op 
14,0 per 10.000 geboortes. Bij een verbetering van 20% 
van foliumzuurgebruik, een beschermend effect van 65% 
en 185.000 geboorten per jaar worden dan naar schatting 
per jaar NBD’s in 34 zwangerschappen voorkómen. Ech
ter, sinds 2005 neemt het aantal vrouwen dat foliumzuur 
gebruikt rond de zwangerschap niet meer toe en het aan
tal zwangerschappen met NBD niet meer af. 
In Nederland investeren noch het ministerie van VWS 
noch zorgverzekeraars in beleid en maatregelen die sub
stantieel en direct aan beter foliumzuurgebruik bijdra
gen. De kosteneffectiviteit maakt het echter verantwoord 
deze investeringen wél te doen en ook om voortgaande 
ontwikkeling en onderzoek van effectieve interventies te 
financieren. De Nederlandse politiek durft beleid gericht 
op verrijking van voeding met foliumzuur niet aan; dat is 
een misser voor de volksgezondheid. Maar ook in het 
gebruik van foliumzuurtabletten en de voorlichting 
erover wordt niet geïnvesteerd door autoriteiten op het 
gebied van de volksgezondheid. Hierdoor lopen toekom
stige moeders onnodig risico op de afbreking van een 
gewenste zwangerschap en lopen toekomstige kinderen 
het risico geboren te worden met ernstige aangeboren 
afwijkingen. De roep om betere geboortezorg in Neder
land is van de laatste 510 jaar. De verzilvering van de 
winst die foliumzuurgebruik kan brengen, is al 20 jaar 

 
Figuur  Prevalentie van neuralebuisdefecten (NBD) ( ) en hetpercentage vrouwen dat foliumzuur gebruikte ( )  in de periode 1997-2009, op grond van 6 
metingen in verschillende jaren en afgeleide schattingen.2,4 
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een ondergeschoven kindje van volksgezondheid in 
Nederland. Kan dat vanaf morgen beter?

investeren in FoliumzuursuPPletie loont
In Nederland is foliumzuursuppletie sinds 1993 beleid. 
Onze conclusie dat deze suppletie werkt, is een krachtige 
ondersteuning van de praktische relevantie van dit 
beleid. Rond 2005 stopte echter de trend van toename 
van foliumzuurgebruik. Een verdere toename zal leiden 
tot een verdere daling van de frequentie van NBD. Daar
voor is wel nodig dat voorlichting intensiever wordt 
opgepakt of dat andere interventies plaatsvinden, zoals 
voedselverrijking of het gratis verstrekken van folium
zuurtabletten.6 De vraag welk effect deze intensivering 
sorteert is wetenschappelijk interessant, maar heeft ook 
grote beleidsmatige relevantie. De foliumzuurinname is 
een goed beïnvloedbare determinant en het gebruik is 
zeer kosteneffectief, ook als de kosten van innamebevor
derende maatregelen worden meegerekend.7

De belangrijkste determinant van gebruik is dat vrouwen 
het preventieve effect van foliumzuur kennen én weten 
dat ze vóór de zwangerschap moeten beginnen met het 
gebruik. Vrouwen met deze kennis kiezen bijna allemaal 
voor het gebruik van supplementen. Het percentage 
vrouwen dat bewust om principiële of praktische redenen 
afziet van foliumzuurgebruik, is laag.8 Het aantal vrou
wen met adequate kennis kan stijgen door tijdige en 
simpele persoonsgerichte informatieverstrekking.9 Er 
kan ook gekozen worden voor gratis verstrekking van 
foliumzuursupplementen.6

Prestatie-indicator Adequaat gebruik van foliumzuur 
in 2010 door ten minste 70% van de vrouwen die zwanger 
werden, was door het ministerie van VWS in de begro
ting van 2005 als prestatieindicator opgenomen. Dat 
doel is niet gehaald, maar is zeer waarschijnlijk wel haal
baar. Hiervoor moeten (a) eenvoudige persoonsgerichte 
voorlichtingsinterventies opgesteld worden, die (b) de 
doelgroep daadwerkelijk en tijdig bereiken en (c) jaar in 
jaar uit aan de steeds vernieuwende doelgroep verstrekt 
worden. In de praktijk sinds 1993 wordt nog steeds niet 
aan criteria b en c voldaan. De openbare apotheek en de 
consultatiebureaus voor kinderen in de leeftijd van 04 
zijn geschikte kanalen voor het uitzetten van deze inter
venties. De bruikbaarheid van beide kanalen is in de 
praktijk voldoende aangetoond.1012 Via deze kanalen en 
interventies wordt vooral dat deel van de doelgroep 
bereikt dat zelf niet tijdig actief kennis verwerft. In 2007 
had ongeveer 60% van de openbare apotheken een project 
voor proactieve voorlichting ingevoerd.11 Er zijn geen 
pogingen geweest om voorlichtingsprojecten op consul
tatiebureaus in te voeren. Via beide kanalen valt dus nog 
veel te winnen.
Kosteneffectiviteit De gezondheidswinst van folium

zuurgebruik is hoog en de kosteneffectiviteit bijzonder 
gunstig. Voor een grove indicatie van de kostenbesparing 
nemen we de aantallen voorkómen gevallen van NBD 
van 20052009 ten opzichte van een verwachte prevalen
tie zonder foliumzuurgebruik van 14,0 op 10.000 en een 
gemiddeld aantal geboorten van 185.000 per jaar. In  
5 jaar tijd gaat het dan om ((14,07,7)/10.000) x 185.000 x 5 
= 583 patiënten. De totale kosten voor elke patiënt met 
een NBD werden voor 2005 geschat op € 128.000 (4% 
disconteringsvoet).5 Over 20052009 gaat het om een 
bedrag van ongeveer €75 miljoen (€15 miljoen per jaar). 
Dit is een veelvoud van de kosten voor foliumzuurtablet
ten, voorlichtingscampagnes en interventies.9 De kosten 
van structureel echoscopisch onderzoek (SEO) en zwan
gerschapsafbreking zijn lager, maar nog altijd hoog. In 
vergelijking met de kosteneffectiviteit van griepvaccina
ties of baarmoederhalskankerscreening, die ook regel
matig herhaald worden, zal de kosteneffectiviteit van 
foliumzuurprofylaxe veel hoger zijn.
Voor de preventie en vroege opsporing van baarmoeder
halskanker zijn complete organisaties en programma’s in 
het leven geroepen en wordt de uitvoering ook niet aan 
het veld of de vrije keus van de burger overgelaten. 
Waarom kan er dan niet meer geld vooraf geïnvesteerd 
worden in de regie, organisatie en uitvoering van inter
venties voor foliumzuurgebruik ter preventie van NBD? 
Dat is waar het om gaat: een permanent budget en krach
tige regie op de implementatie en de handhaving van 
beleid omtrent foliumzuurgebruik. Bij de begrotingsbe
handeling van het ministerie van VWS in 2011 is voor de 
3e keer een motie aangenomen waarin de minister 
gevraagd wordt doortastend op te treden. De nieuwste 
cijfers van TNO en de foliumzuurgebruikmonitor onder
steunen dit beleid: €3 miljoen per jaar vrijmaken en door
pakken met deze zo voor de hand liggende primaire pre
ventie. Het is een direct realiseerbare bijdrage aan een 
betere uitkomst van de zwangerschapszorg in Neder
land. 
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