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Ingezonden

Aanvulling standaard 
Preconceptiezorg nodig
Zonder een beoordeling te willen geven 
van de hele standaard wil ik wijzen op 
een tekortkoming ervan, namelijk het 
achterwege laten van een standpunt 
over de noodzaak van vitamine-D-sup-
pletie bij zwangeren.
 Zoals uit Nederlands onderzoek be-
kend is, is de prevalentie van ernstig 
vitamine-D-gebrek (< 25 nmol/L) onder 
zowel autochtone als allochtone zwan-
geren zeer groot (5-8% respectievelijk 
50-55%) (Van der Meer, Wielders). Bij 
steeds duidelijker wordende associaties 
van vitamine-D-gebrek met ongunstige 
zwangerschapsuitkomsten en vastge-
stelde gunstige effecten van suppletie 
ligt de vraag voor de hand of zwangeren 
(in spe) op vitamine-D-gebrek gescreend 
en zo nodig gesuppleerd moeten wor-
den [kader]. Dit te meer omdat de stan-
daard stelt dat ‘aanvullingen in de vorm 
van mineralen of vitamines anders dan 
 foliumzuur niet nodig zijn’.
 Discussie is mogelijk over in hoeverre 
gunstig effect van vitamine-D-supple-
tie bij zwangeren voldoende weten-
schappelijk is onderbouwd, maar het 
achterwege laten van advies over deze 
kwestie staat in contrast met het geven 
van vele andere matig onderbouwde ad-
viezen en laat de Nederlandse huisart-
sen nodeloos in twijfel.
Ferdinand Schreuder
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Antwoord
Het is een bewuste keuze van de werk-
groep om informatie over vitamine D op 
te nemen in de NHG-Standaard Zwan-
gerschap en Kraambed, die momenteel 
in een vergevorderd stadium is van de 
herziening. 
 Over vitamine D wordt de laatste 
jaren veel gepubliceerd. Hierbij lijkt 
vitamine D-deficiëntie geassocieerd 
te worden met een groeiend aantal 
ziektebeelden. Met recht wijst collega 
Schreuder op de toenemende prevalen-
tie van vitamine D-deficiëntie, vooral bij 
mensen met een gepigmenteerde huid 
of weinig zonexpositie. Echter de baten 
van vitamine D-suppletie zijn vooral 
onderbouwd ter preventie van osteopo-
rotische fracturen. Zoals Schreuder al 
beschrijft is er voornamelijk observati-
oneel onderzoek gedaan naar relaties 
tussen serumspiegels van vitamine D 
en andere klinische (zwangerschaps)
uitkomsten. De observationele onder-

zoeken die Schreuder aanhaalt zijn klei-
ne onderzoeken, waarbij bevestiging in 
andere populaties nodig is. Publicatie-
bias is hier zeker niet uitgesloten. Ove-
rigens betreft Schreuders literatuurlijst 
niet alleen onderzoek bij zwangeren, 
maar deels suppletieonderzoek bij kin-
deren. 
 Pas nadat gerandomiseerd onder-
zoek naar suppletie tijdens de zwanger-
schap het nut aantoont, wordt duidelijk 
of een dergelijke relatie inderdaad cau-
saal is. Er zijn slechts een paar suppletie-
onderzoeken, waarbij geen consistent 
verband werd gevonden met bijvoor-
beeld geboortegewicht.1 Naast het nut 
van vitamine D-suppletie is ook ondui-
delijk welke dosering dan moet worden 
geadviseerd. Verschillende onderzoeken 
wijzen uit dat ondanks suppletie tijdens 
de zwangerschap geen normaalwaar-
den van vitamine D-spiegels worden 
gevonden.2-4

 Preconceptioneel suppleren van vita-
mine D ter voorkoming van ongunstige 
zwangerschapsuitkomsten zou een 
interessant onderzoek zijn. Als richt-
lijn lopen we dan op de zaken vooruit. 
Richtlijnen ambiëren zoveel mogelijk 
evidence based te zijn en er is tot op heden 
te weinig onderzoek met direct bewijs 
gepubliceerd. Met de huidige stand van 
de wetenschap is vitamine D-suppletie 
voorbehouden aan osteoporosepreven-
tie en hoort daardoor niet in de NHG-
Standaard Preconceptiezorg.
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Associaties vitamine-D-gebrek met 
 ongunstige zwangerschapsuitkomsten

 • Pre-eclampsie vaker bij vrouwen met 
vitamine-D-tekort3,4

 •  Kans op sectio cesarea 4 keer zo groot bij 
vitamine D < 37,5nmol/L5

 •  Kans op RS-infectie in het eerste levens-
jaar 6 keer zo groot bij navelstreng vita-
mine D < 50 nmol/L6

 •  Kans om binnen 30 jaar diabetes type I 
te krijgen duidelijk kleiner bij kinderen 
van moeders die vitamine-D-suppletie 
gebruikten7,8

 •  Botmassa van 9 jaar oude kinderen 
positief gecorreleerd met vitamine-
D-spiegels van hun moeders laat in de 
zwangerschap9

 •  Ernstig vitamine-D-gebrek bij moeder 
vergroot de kans op neonatale stuipen bij 
kind10


