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Zoals bekend berusten de meeste gevallen van ra
chitis in de zuigelingen- en kleuterleeftijd op een 
tekort aan vitamine D. De situatie in ons land is op 
het ogenblik zodanig, dat een tekort aan vitamine D 
tot de grote uitzonderingen zou mooten behoren. 
De populariteit van consultatiebureaus voor zuige
lingen en kleuters, alsook het feit, dat vitamine D 
in mime hooveelheden aan verschillende voedings
middelen wordt toogevoogd, maken het theoretisch 
vrijwel onmogelijk dat vitamine D deficiente rachi
tis nog kan voorkomen. 
Toch wordt de diagnose rachitis vrij vaak gesteld; 
enige jaren geleden werd nog vermeld dat ongeveer 
tien procent van de Nederlandse jeugd aan rachitis 
zou lijden. Deze feiten zijn met elkaar in tegen
spraak. Dit kan theoretisch op vier manieren worden 
verklaard: de, als adequaat opgegeven, profylaxe is 
in een vrij groot aantal gevallen onvoldoende; in de 
waargenomen gevallen is inderdaad sprake van een 
tekort aan vitamine D - dit moot dan duidelijk uit 
de anamnese blijken; de rachitis is niet het gevolg 
van vitamine D deficientie of de diagnose is onjuist, 
het is geen rachitis. 

Pathogenese van rachitis. Voordat de bovengenoom
de vier mogelijkheden aan een nadere analyse kun
nen worden onderworpen, is het noodzakelijk even 
in te gaan op de pathogenese van rachitis. 
Rachitis is het gevolg van te trage, soms zelfs afwe
zige verbening van de organische botmatrix. In de 
normale toostand geschiedt deze verbening zeer 
snel; bij rachitis echter zo langzaam, dat onverkalkt 
hypertrofisch kraakbeen en osteoid in het skelet 
voorkomen. Het verbeningsproces is een kristallisa
tie van botzout uit een oververzadigde oplossing in 
de vorm van een zeer groot aantal zeer kleine kris
talletjes. De oververzadigde oplossing is het extra
cellulaire yacht dat het botweefsel omspoelt. 
Nu leert de kristallografie, dat de kristalvorming uit 
een oplossing sneller optreedt naarmate de oplos
sing sterker oververzadigd is. In de normale toe
stand is deze zo sterk, dat verbening praktisch ge
lijktijdig met het aanleggen van de matrix optreedt. 
Bij rachitis is de graad van oververzadiging echter 
gedaald; de kristallisatie verloopt te traag. 
De voornaamste bestanddelen van het botzout zijp 
calcium en anorganisch fosfaat. De concentratie van 
deze stoffen in het serum bepaalt de graad van over
verzadiging en dus ook de snelheid van verbening. 
Is de concentratie van een van beide - meestal 
fosfaat - verlaagd, dan ontstaat rachitis. Wanneer 
de concentratie van beide stoffen normaal is, is ra
chitis onmogelijk. 

Op deze laatste regel bestaan echter twee uitzonde
ringen. In de eerste plaats kan de organische bot
matrix zo snel worden aangelegd, dat zelfs bij nor
male concentraties van calcium en fosfaat lichte 
rachitis optreedt. Dit is het geval bij de prematuur 
geboren zuigeling, die, na enige maanden, zijn 
groeiachterstand inhaalt. Bij adequate voeding leidt 
dit echter slechts zelden tot een klinisch duidelijke 
rachitis. Meestal blijft de ziekte beperkt tot sub
klinische afwijkingen, die uitsluitend aan micros co
pische preparaten van de grooizone van de botten 
waarneembaar zijn. 
De tweede uitzondering komt voor bij de zogenaam
de renale rachitis, waarbij een emstige chronische 
nierfunctiestoornis bestaat, welke vaak congenitaal 
is. De diagnose kan in de meeste gevallen reeds kort 
na de geboorte worden gesteld, omdat de slechte 
algemene toestand op de voorgrond staat. Bij deze 
aandoening kunnen de concentraties van calcium 
en anorganisch fosfaat in het serum normaal zijn, 
ondanksde aanwezigheid van emstige rachitis. Het 
zou te ver voeren op de pathogenese hiervan thans 
nader in te gaan. . 
Om een ingewikkeld en slechts ten dele opgehel
derd mechanisme in enkele woorden weer te geven 
kan men stellen, dat vitamine D rachitis voork6mt, 
en, indien rachitis reeds bestaat, deze geneest, door
dat het de concentraties van calcium en fosfaat in 
het serum op het normale peil handhaaft of brengt. 
Vitamine D bereikt dit effect in samenwerking met 
darm, nier en bijschildklier. Vitamine D deficientie 
uit zich, behalve door een te laag fosfaat- of cal
ciumgehalte in het serum en rachitisverschijnselen, 
door een te geringe resorptie van calcium en fosfaat 
in de darm en een relatief te grote uitscheiding van 
fosfaat met de urine. Het is vrijwel zeker dat vita
mine D op het kristallisatieproces in het bot geen 
directe invloed uitoofent. Het is namelijk mogelijk 
rachitis te genezen zonder vitamine D, indien langs 
andere weg, bijvoorbeeld door intraveneuze toedie
ning van fosfaat, de concentratie van anorganisch 
fosfaat normaal wordt gemaakt. 
Hoe groot is nu de hoeveelheid vitamine D, nodig 
om rachitis te voorkomen? Uit het bovenstaande kan 
men gemakkelijk opmaken dat deze hoeveelheid 
afhankelijk zal zijn van de groeisnelheid. Hoe snel
ler de groei, hoe sneller de verbening moet kunnen 
optreden. Inderdaad is de benodigde hoeveelheid 
dan ook het grootst gedurende de eerste twee le
vensjaren en tijdens de groeispurt, welke in de pu
berteit optreedt. Ook gedurende de graviditeit en 
tijdens de lactatie is de behoefte aan vitamine D 
toegenomen. Ongeacht deze variatie is de zo juist 
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gestelde vraag echter nooit precies te beantwoor
den. 
Zoals bekend ontstaat vitamine D in de huid onder 
invloed van ultraviolette stralen. In kwantitatief op
zicht is hier echter niets over bekend. De ervaring 
heeft evenwel geleerd dat deze hoeveelheid endo
geen vitamine D in ons land onvoldoende is gedu
rende de grootste tijd van het jaar. Dagelijkse toe
diening van 600 tot 800 I.E. vitamine D in de perio
den van snelle groei en van ongeveer 400 I.E. gedu
rende de rest van de kinderleeftijd wordt thans al
gemeen beschouwd als een adequate profylactische 
dosis. Deze hoeveelheden verschillen slechts weinig 
in landen met eenzelfde klimaat; de genoemde do
seringen zijn empirisch vastgesteld aan de hand van 
gegevens, afkomstig uit diverse landen. Profylaxe 
is ook mogelijk door maandelijkse toediening van 
30.000 I.E. of door driemaandelijkse toediening 
van 300.000 I.E., respectievelijk in de vorm van ta
bletten en van een zogenaamde "hap". 

Diagnose, differentiele diagnose en morbiditeit. 
Thans kunnen wij terugkeren tot de in de inleiding 
geconstateerde contradictie en de vier mogelijke 
verklaringen. 
Wat de eerste mogelijkheid betreft: bij normaal 
dieet is het praktisch uitgesloten minder dan de 
bovengenoemde hoeveelheid vitamine D te consu
meren. Volgens Zielhuis en de Haas bedraagt de 
gemiddelde vitamine D consumptie, uitsluitend via 
gevitamineerde margarine, reeds 250 tot 750 I.E. 
per hoofd per dag. Dit zou dus al voldoende zijn 
voor de meeste leeftijdsgroepen. Daarom rijst de 
vraag of de dagelijks geconsumeerde hoeveelheid, 
die ongetwijfeld veel groter is dan het alleen in mar
garine aanwezige vitamine D, misschien toch on
voldoende is voor een niet onbelangrijk deel van de 
Nederlandse kinderen. Met zekerheid is hier helaas 
niets over bekend. Het is inderdaad mogelijk dat de 
behoefte van chronisch zieke kinderen, bijvoor
beeld lijders aan bronchitis, groter is. Het is zelfs 
niet uit te sluiten dat een vrij groot aantal overigens 
gezonde kinderen meer vitamine D nodig heeft. Per 
slot van rekening is 600 tot 800 I.E. per dag een 
gemiddelde behoefte en omtrent de standaardaf
wijking van dit gemiddelde is weinig bekend. 
Nu behoeven wij ons daar niet te veel wrgen over 
te maken. Wanneer men namelijk de voedingsanam
nese van een "gemiddelde" Nederlandse zuigeling 
of kleuter nagaat, zal blijken, dat de dagelijks op
genomen hoeveelheid vitamine D dichter bij 1500 
of 2000 I.E. ligt dan bij 800 en dus belangrijk hoger 
is dan de voldoende geachte dosis. Dit is ook het 
geval bij de meeste kinderen bij wie de diagnose 
rachitis wordt gesteld; bovendien is de meerderheid 
van deze kinderen verder gewnd. In het grote me
rendeel van de gevallen kan de eerste mogelijkheid 
dus weI worden verworpen. 

Volledigheidshalve zij hier vermeld, dat de Voe
dingsraad zich reeds een aantal jaren bezighoudt 
met het probleem van de juiste rachitis-profylaxe. 

Het gaat er daarbij om of men bepaalde voedings
middelen, zoals melk en margarine, vol gens een vast
gesteld schema zal gaan vitamineren, of dat men 
uitsluitend met farmaceutische profylaxe zal gaan 
werken en streng zal adviseren tegen toevoeging van 
vitamine D aan welk voedingsmiddel dan ook. Op 
het ogenblik is de situatie verward, aangezien er 
geen vaste richtlijnen bestaan wat betreft de vitami
nering van Ievensmiddelen en wat betreft de sterkte 
van farmaceutische vitamine D preparaten. Deze 
toestand is uiteraard ongewenst maar het gevolg er
van is praktisch nooit een tekort aan vitamine D; 
veel vaker wordt hierdoor juist veel meer dan de 
benodigde hoeveelheid toegediend! 

Thans de twee'de mogelijkheid. Een ernstig tekort 
aan vitamine D blijkt, indien het aanwezig is, uit 
de anamnese. Het wordt in een minderheid van de 
rachitis-gevallen gevonden. Doorgaans laat de voe
ding bij deze kinderen ook in ander opzicht veel te 
wensen over. Het betreft dan kinderen die bijvoor
beeld op hun tweede jaar nog bijna uitsluitend met 
melk en pap worden groot gebracht, terwijl vlees, 
groente, fruit en brood, evenals margarine of boter 
bijna geheel aan het menu ontbreken. 

Bij de derde mogelijkheid, rachitis welke niet op 
vitamine D deficientie berust, denkt men het eerst 
aan de zo geheten. refractaire rachitis. Deze is ech
ter niet frequent en kan zeker niet het vrij grote 
aantal gevallen van rachitis verklaren. Andere vor
men van rachitis, zoals renale en intestinale rachitis 
zijn meestal niet moeilijk te diagnostiseren; deze zijn 
ook refractair en nog zeldzamer. 

Ten slotte blijft dan de vierde mogelijkheid over: 
het is geen rachitis. Uit eigen ervaring en op grond 
van de reeds vermelde theoretische overwegingen 
meen ik, dat de diagnose rachitis zeer vaak ten on
reehte wordt gesteld. Hoe komt men namelijk tot 
deze diagnose? In verreweg de meeste gevallen uit
sluitend op fysische verschijnselen, die bovendien 
vrijwel altijd licht zijn. Nu leert de ervaring, dat 
dergelijke lichte symptomen, zoals een aanduiding 
van een rozenkrans, een geringe mate van cranio
tabes, een lichte omkrulling van de onderste tho
raxapertuur, iets verdikte poisen of enkels en lichte 
verkrommingen van de benen lang niet zeldzaam 
voorkomen zonder dat van rachitis sprake is. Dit is 
vooral het geval wanneer deze symptomen geiso
leerd en niet in combinatie aanwezig zijn. De ront
genfoto's ton en normale beelden en het calcium- en 
fosfaatgehalte van het serum zijn normaal. Soms 
wordt de diagnose, of althans de indicatie tot vrij 
intensieve behandeling met vitamine 0, zelfs ge
steld op aspecifieke verschijnselen zoals spierslapte 
of chronische verkoudheden. Weliswaar gaat em
stige rachitis vaak gepaard met hypotonie of infec
ties van de bovenste luchtwegen, maar naar aIle 
waarschijnlijkheid zijn dit geen directe gevolgen 
van vitamine 0 deficientie. 
Dat de diagnose rachitis bij afwezigheid van de 
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typische verschijnselen uit den boze is behoeft geen 
betoog. Uit het bovenstaande blijkt echter ook, dat 
de diagnose zelfs niet met zekerheid kan worden 
gesteld, indien skeletafwijkingen in lichte mate aan
wezig zijn, zonder dat men het onderzoek met ront
genologische of biochemische methoden comple
teert. 

Ik zou dus willen stellen dat het diagnostiseren van 
rachitis, behoudens in ernstige gevallen, onmogelijk 
is zonder uitgebreid onderzoek. Hieruit voIgt de 
vraag wat nu beter is, rontgenologisch of bioche
misch onderzoek? In lichte gevallen is de diagnose, 
ondanks goede foto's, ook niet altijd eenvoudig. Zon
der de nodige ervaring ziet men een lichte rachitis 
gemakkelijk over het hoofd; zeer lichte gevallen 
geven zelfs nauwelijks afwijkingen te zien op de 
foto. Een lichte of matige hypovitaminose C kan in 
het gebied van de metafyse afwijkingen doen ont
staan, die op de foto verdacht veel op rachitis lijken. 
Bepaling van het calcium- en fosfaat-gehalte van 
het serum is echter de beste weg naar een zekere 
diagnose. Bij kinderen onder vijftien jaar is het fos
faat-gehalte 4.0 tot 5.0 mg procent; bij zuigelingen 
iets hoger. Lagere waarden doen de verdenking rij
zen dat rachitis bestaat. Bij £Ioride rachitis is het 
fosfaat-gehalte zelden hoger dan 2.0 mg procent. 
Het calcium-gehalte is meestal normaal, namelijk 
ongeveer 10.0 mg pro cent. Het alkalisch fosfatase
gehalte is bij rachitis verhoogd. De methodiek van 
de bepaling is echter moeilijker dan die van de 
calcium- en fosfaat-bepaling. Indien het fosfatase
gehalte verhoogd is bij een normaal gehalte van cal
cium en fosfaat, heeft men waarschijnlijk te maken 
met een bijna genezen rachitis. 
Nu is het voor de huisarts en consultatiebureauarts 
doorgaans niet eenvoudig deze bepalingen te laten 
verrichten. Men is aangewezen op een laboratorium, 
hetgeen zich meestal niet binnen onmiddellijk be
reik bevindt. Men komt dan in de verleiding te me
nen, dat het niet zo belangrijk is te weten of er wer
kelijk sprake is van rachitis. Men geeft eenvoudig 
wat meer vitamine D, bijvoorbeeld 2000 tot 4000 
I.E. per dag, en post of propter verdwijnen de af
wijkingen dan weI. 
Afgezien van de onjuistheid in het algemeen van 
een dergelijk standpunt, zijn daartegen in dit geval 
ook nog enkele bijzondere argumenten aan tc voe
ren. In de eerste plaats is het mogelijk dat dergelijke 
hoeveelheden vitamine D bij een - wdiswaar 
klein - aantal kinderen reeds toxisch zijn en na eni
ge tijd hypercalcemie veroorzaken. Indien dit ver
schijnsel niet tijdig wordt herkend en behandeld, 
leidt het tot irreversibele nierfunctiestoornissen en 
deze verlopen soms letaal. 
In de tweede plaats moet men er altijd op bedacht 
zijn dat men te maken kan hebben met een refrac
taire rachitis. Dit ziektebeeld openbaart zich 
meestal tijdens het tweede levensjaar. Vooral wan
neer bij een kleuter van een of twee jaar de rachiti
sche verschijnselen duidelijk zijn, terwijl de ziekte 
in de zuigelingenleeftijd afwezig was, moet deze 

diagnose worden overwogen. Het meest op de voor
grond tredende symptoom is kromme benen, X-be
nen of O-benen. De aandoening moet meestal wor
den behandeld met zeer hoge doses vitamine D, 
50.000 tot 500.000 I.E. per dag. Beschouwt men een 
dergelijk geval als een gewone rachitis en geeft men 
twee tot driemaal de normale dosis vitamine D, dan 
verandert er niets en aangezien deze ziekte jllist in 
de jaren van relatief snelle groei goed moet worden 
behandeld, omdat anders dwerggroei en blijvende 
misvormingen niet meer zijn te voorkomen, verliest 
men zeer kostbare tijd. Helaas is het nog steeds zo, 
dat de meeste gevallen van refractaire rachitis eerst 
als zodanig worden herkend wanneer zij een aantal 
jaren zijn opgevat als een gewone rachitis en dus 
verkeerd behandeld. 

Beschouwt men daarentegen ieder kind met lichte 
rachitische symptomen als een refractaire rachitis en 
geeft men derhalve zonder nader onderzoek zeer 
hoge doses vitamine D, dan is intoxicatie niet te 
vermijden. Hieruit blijkt weI dat het onjuist is bij 
verdenking op het bestaan van rachitis biochemisch 
onderzoek achterwege te laten. Wordt de diagnose 
door de uitkomsten van het biochemisch onderzoek 
bevestigd, dan gene est de gewone rachitis na toe
diening van ongeveer 2000 tot 4000 I.E. vitamine D 
per dag in het verloop van enkele weken tot enkele 
maanden, terwijl het serum-fosfaat-gehalte normaal 
wordt. Blijft genezing uit, dan is het bestaan van 
refractaire rachitis bewezen. Specialistisch onder
zoek is dan weI gewenst. Goede behandeling van 
deze vorm van rachitis vereist namelijk voortduren
de controle, omdat de toegediende hoeveelheid vi
tamine D moet worden opgevoerd tot vlak onder de 
toxische grens. 
Van de overige refractaire vormen is de renale 
reeds genoemd; de intestinale vorm, die bij coeliakie 
voorkomt, is thans zeer zeldzaam geworden. Het 
syndroom van Debre-de Toni-Fanconi, bestaande 
uit dwerggroei met aminoacidurie, glucosurie en 
soms cystine-stapeling, gaat gepaard met ernstige 
rachitis. Dit syndroom is eveneens zeldzaam. Nog 
zeldzamer is de vrij recent ontdekte hypofosfatasia, 
een ziekte van de botmatrix, die klinisch en ront
genologisch sterk op rachitis gelijkt. Het calcium
en fosfaat-gehalte van het serum zijn echter nor
maal, maar het alkalisch fosfatase-gehalte is uiterst 
laag, in plaats van verhoogd zoals bij rachitis. Vi
tamine D, in normale doses, kan reeds hypercalce
mie doen ontstaan. 

Dan blijft nog de vraag, voortkomende uit het bo
venstaande, wat te doen met die "rachitische" af
wijkingen, die dus niet op rachitis berusten. De 
meesten - rozenkrans, cranictabes, omkrulling 
van de onderste thorax-apertuur - genezen in vrij 
korte tijd vanzelf. Dit is ook het geval met sommige 
misvormingen aan de benen; echter niet met aIle. 
Het is daarom beter bij niet-rachitische 0- en X
benen althans eenmaal orthopedisch advies in te 
winnen. 
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Tenslotte nog het volgende. Ten gevolge van het 
feit dat de diagnose rachitis meestal op onvoldoende 
gronden wordt gesteld, schijnt de ziekte nog veel 
vaker voor te komen dan in werkelijkheid het geval 
is. Afgaande op deze foutieve gegevens betreffende 
de morbiditeit is het uiteraard geheel onmogelijk 
ooit te kunnen vaststellen of de profylaxe in Ne
derland afdoende is. Wanneer men er toe wil komen 
het vitamine D gebruik per hoofd zo veel mogelijk 
te normaliseren, moet men over betrouwbare gege
yens beschikken teneinde de noodzakelijke hoeveel
heid te kunnen bepalen. Blijft men lichte fysische 
verschijnselen rachitis noemen, dan zou het gevolg 
hiervan weI eens kunnen zijn, dat de profylaxe-dosis 
te hoog werd vastgesteld. Het invoeren van deze 
dosis zou even weI niet tot het gewenste resultaat 
leiden; "rachitis" zou nog bijna even vaak blijken 
voor te komen als bij een lagere dosis. Om aan de 
huidige verwarde toestand betreffende de rachitis
profylaxe een eind te kunnen maken is het dus eerst 
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Het probleem van de vetlijvigheid is de aanleiding tot een 
redactioneel artikel om de huidige stand van zaken aan de 
hand van enige uitspraken en bevindingen te beschouwen. 
Een recent symposion gehouden in de Mayo Clinic komt 
tot de slotsom, dat "geen duidelijke abnormaliteit in het me
tabolisme kan worden aangetoond als oorzaak van vetzucht 
bij de mens". Dit kan niet worden ontkend, hoewel er urine 
met vet-mobiliserende activiteit wordt geproduceerd als men 
gezonde normale individuen laat vasten; deze activiteit werd 
niet ontdekt als mens en met een veel te hoog gewicht op een 
dieet van 1.000 calorieen werden gezet, om het even of daar
bij 90 procent van de calorieen wordt geleverd uit vet dan 
wei uit koolhydraten. De hypofyse schijnt met een en ander 
iets te maken te hebben, daar de urine-activiteit verdwijnt, 
als de hypofyse is verwijderd. De uit de urine geisoleerde stof 
gelijkt het meest op corticotrophine. 
Duncan c.a. zetten een dubbelblind-proef op bij "refractaire" 
vetzuchtige diabetici en niet-diabetici, die al meer dan een 
jaar bekend waren, en vergeefs gedurende drie maanden 
voorafgaande aan de proef met dieet waren behandeld. Er 
werden twee medicamenten onderzocht, methylcellulose, dat 
geen enkel effect bleek te hebben en het tweede, HCI phen
metrazine (Preludin), dat in de gebruikelijke dosering acht 
weken lang toegediend een "very small but statistically sig
nificant" gewichtsverlies gaL In verband met de prijs, de ge
ringe invloed op de eetiust, en de gevaren van verslaving en 
misbruik vinden de schrijvers het geen geschikt middel voor 
routine-behandeling bij vetzucht. 
Hampson e.a. vergeleken de waarde van phenmetrazine, 
dexamphetamine en placebotabletten bij dezelfde patienten 
(van Duncan), en vonden, dat de geneesmiddelen "some 
value" hadden voor het gewichtsverlies, phenmetrazine meer 
dan dexamphetamine. Hun viel het bekende verschijnsel op, 

dat het afvallen minder vlot gaat naar gelang de tijd ver
strijkt. 
Enige andere schrijvers hebben het verschijnsel beschouwd 
- reeds in 1863 gesignaleerd - dat een vermageringsdieet 
met 90 procent vet anders werkt dan een dieet met 90 pro
cent koolhydraat en/of eiwit, en gevonden werd, dat dit op 
veranderingen in de waterhuishouding berust. 
De eetlust is een uitermate moeilijk studieveld. Phenmetra
zine en dexamphetamine zijn van enige waarde om de eetlust 
te onderdrukken, maar de behoefte bestaat wei aan een 
goedkoop, ongevaarlijk en voor langdurige therapie geschikt 
middel. A. J. M. Daniels 

61-009. Pitfalls in the diagnosis and treatment of perni
cious anaemia. Challener, W. A. en D. R. Karst (1960) 
Amer. ]. med. Sci. 240, 226. 

Enkele moeilijkheden bij de diagnose en de behandeling van 
pernicieuze anemie worden besproken. iloals bekend, berust 
het ontstaan van pernicieuze anemie op onvoldoende opname 
van cyanocobalamine (vitamine B12) met of uit het voedsel. 
Meestal wordt dit veroorzaakt, doordat onvoldoende intrinsic 
factor in het maagsap aanwezig is welke intrinsic factor nood
zakelijk is om cyanocobalamine uit het voedsel vrij te maken. 
Er bestaan publikaties die vermelden dat d-sorbitol, een sui
ker, de absorptie van vitamine B12 zou bevorderen. Schrijvers 
menen op grond van door hen gedane proeven te hebben 
aangetoond, dat d-sorbitol geen enkele invloed op die ab
sorptie van vitamine B12 uitoefent. 
In de praktijk wordt de diagnose pernicieuze anemie meestal 
gesteld op grond van het kenmerkende bloedbeeld. Het is 
gebleken, dat door toediening van foliurnzuur het bloedbeeld 
weer geheel normaal kan worden terwijl echter de neurolo
gische en psychiatrische verschijnselen niet door foliumzuur 
worden beinvloed. Heel wat - vooral oudere - mensen 
slikken continu multi-vitamine preparaten, waaraan vaak ook 
een kleine dosis foliurnzuur is toegevoegd. Dit maakt, dat de 
diagnose pernicieuze anemie vaak te laat wordt gesteld, om
dat het kenmerkende bloedbeeld ontbreekt. 
Schrijvers geven als voorbeeld een geval van een patient, die 
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