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8.6 Foliumzuurgebruik  
 
Inleiding 
Het verband tussen foliumzuur en het voorkomen van neurale buisdefecten werd al in 1965 gelegd en 
staat inmiddels niet meer ter discussie (Gezondheidsraad, 2007). In 1995 startte de overheid in 
Nederland een grote mediacampagne om het gebruik van foliumzuur te bevorderen. Daarin werd voor 
alle vrouwen met een zwangerschapswens en zonder verhoogd risico op een kind met neurale 
buisdefecten foliumzuursuppletie met 0,5 mg per dag aanbevolen vanaf vier weken voor de conceptie 
tot en met tien weken amenorroeduur.  
Foliumzuur is met name belangrijk bij de aanleg van het centrale zenuwstelsel welke reeds twee weken 
na de conceptie start. Het is om die reden te laat om te beginnen met foliumzuursuppletie zodra de 
zwangerschap bekend is (na positieve zwangerschapstest of later). Alleen als vrouwen 
preconceptioneel op de hoogte zijn van het belang van het slikken van foliumzuur kan tenminste vier 
weken voorafgaand aan de conceptie gestart worden met de suppletie. In dit hoofdstuk bespreken we 
de effecten van foliumzuur op de zwangerschap en het kind en de interventies die mogelijk effectief 
kunnen zijn. 
 
Methodiek 
De volgende uitgangspunten worden in dit hoofdstuk besproken: 
- Wat zijn de effecten van foliumzuursuppletie in de preconceptionele fase en het eerste trimester 

van de zwangerschap op de uitkomst van de zwangerschap? 
- Zijn er effectieve interventies mogelijk en door wie kunnen deze worden uitgevoerd? 
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende richtlijnen en rapporten 
geraadpleegd: 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011). 
-  Richtlijn ‘Anti-epileptica en zwangerschap’ (NVN, 2016). 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van zorg 
• Foliumzuursuppletie en zwangerschap  
Met het preconceptioneel gebruik van foliumzuursuppletie neemt de kans op neurale buisdefecten 
significant af (Gezondheidsraad, 2007; Gezondheidsraad, 2008; NHG, 2011). Het risico op een kind met 
neurale buisdefecten neemt met zo’n 70% af bij correct gebruik van foliumzuursuppletie vergeleken 
met een placebo (NHG, 2011). Hiervoor moet foliumzuursuppletie (0,4 of 0,5 mg per dag) al gestart 
worden in de preconceptionele periode en worden gecontinueerd in het eerste trimester van de 
zwangerschap. Hoewel er in de literatuur beschreven is dat foliumzuur ook andere aangeboren 
afwijkingen zoals schisis en cardiale defecten kan voorkomen, is het bewijs hiervoor inconsistent (NHG, 
2011).  
 
• Interventies  
In het preconceptieconsult wijst de zorgverlener op het belang van het dagelijks innemen van een 
foliumzuursupplement van 0,4-0,5 mg, tenminste vier weken voor de conceptie tot en met 10 weken 
zwangerschapsduur. Vrouwen met een eerder kind met een neuraal buisdefect, paren waarvan een 
van de ouders zelf een neuraal buisdefect heeft (inclusief bij toeval ontdekte twee niet gesloten 
wervelbogen), bij een aangetoonde foliumzuurdeficiëntie of bij een foliumzuurafhankelijke 
aandoening zoals hyperhomocysteïnemie worden geadviseerd 5 mg foliumzuur per dag te gebruiken 
vanaf vier weken voor de conceptie tot en met tien weken zwangerschapsduur (NHG, 2011; NVN, 
2016).  
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In Nederland, waar circa 85% van de zwangerschappen wordt gepland, gebruikt slechts 51% van de 
vrouwen de aanbevolen hoeveelheid foliumzuur in de geadviseerde periode. Onder de laagopgeleide 
vrouwen is dit percentage slechts 37%, onder hoogopgeleide vrouwen is dit 65% (NHG, 2011).  
Het Gezondheidsraadadvies noemt twee studies die aantonen dat persoonlijke advisering tot 
foliumzuurgebruik in de preconceptiefase meer effect sorteert dan publiekscampagnes 
(Gezondheidsraad, 2007). Massamedia campagnes blijken beperkt effectief en leveren alleen effect op 
als ze gecombineerd worden met andere doelgerichte activiteiten (Gezondheidsraad, 2007).  
Na de start van de mediacampagne in 1995 steeg het gebruik van foliumzuur in de periode van vier 
weken voor de conceptie tot en met 10 weken amenorroeduur van ongeveer 36% naar ongeveer 43% 
in 2003 (Gezondheidsraad, 2008). In een poging het foliumzuurgebruik verder te doen stijgen, startten 
apothekers in 2004 met het op grote schaal uitdelen van stickers en folders bij de orale anticonceptie 
waarin gewezen werd op het nut van foliumzuurgebruik bij een zwangerschapswens. Het effect van 
deze campagne is niet geëvalueerd.  
 
Organisatie van zorg 
In de gebruikte documenten wordt geen melding gemaakt hoe de organisatie van zorg eruit zou 
moeten zien wat betreft het advies over foliumzuursuppletie.  
 
Conclusies 
- Bij correct gebruik van foliumzuur (0,4 of 0,5 mg per dag aanbevolen vanaf vier weken voor de 

conceptie tot en met tien weken zwangerschapsduur) is de kans op een kind met neuraal 
buisdefect significant verlaagd. Het bewijs dat foliumzuursuppletie ook andere aangeboren 
afwijkingen kan voorkomen is inconsistent.  

 
Overwegingen 
Hoewel in Nederland circa 85% van de zwangerschappen gepland zijn, gebruikt maar 51% van de 
vrouwen foliumzuur in de correcte periode. Bekend is dat mediacampagnes beperkt effectief zijn om 
meer vrouwen foliumzuur te laten gebruiken. Persoonlijke advisering in de preconceptiefase is wel 
effectief gebleken. Vanwege het lage gebruik van foliumzuurgebruik in de preconceptiefase is de 
werkgroep van mening dat er interventies ontwikkelt moeten worden om dit gebruik te verhogen. 
Recent is er over dit onderwerp nieuwe literatuur verschenen. Zo lijken zowel de informatie die door 
apothekers wordt verstrekt als de promotie van foliumzuurgebruik door het consultatiebureau en 
persoonlijk advies van de huisarts succesvolle interventies om het gebruik van foliumzuur te 
verbeteren. Meer informatie over (foliumzuur-) implementatie staat beschreven in het 
Implementatieplan behorende bij de PIL. 
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Aanbevelingen 
Aanbevelingen foliumzuursuppletie Aangewezen zorgverlener 
Informeer vrouwen met een zwangerschapswens over het 
beschermend effect van foliumzuur op een neuraal buisdefect. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

• Adviseer vrouwen zonder verhoogd risico op een kind met een 
neuraal buisdefect om 0,4-0,5 mg foliumzuur per dag te 
gebruiken vanaf vier weken voor de conceptie (idealiter vanaf 
het moment dat er gestopt wordt met anticonceptie) tot en 
met tien weken zwangerschapsduur. 

• Adviseer vrouwen met een eerder kind met neuraal buisdefect 
of paren waarvan een van de ouders zelf een neuraal 
buisdefect (inclusief bij toeval ontdekte twee niet gesloten 
wervelbogen), heeft, bij aangetoonde foliumzuur deficiëntie, 
of bij vrouwen met een foliumzuurafhankelijke aandoening 5 
mg foliumzuur per dag te gebruiken vanaf vier weken voor de 
conceptie (idealiter vanaf het moment dat er gestopt wordt 
met anticonceptie) tot en met tien weken zwangerschapsduur. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
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